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Šis leidinys yra vienas iš projekto „Profesinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, orientuotas į individualius jaunų žmonių, nuteistų bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, ir paleistų iš laisvės atėmimo vietų, poreikius“ rezultatų,
skirtų pristatyti Mokymų programą specialistams, dirbantiems su asmenimis, nuteistais bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės
atėmimu, ir asmenimis, paleistais iš laisvės atėmimų vietų, kuri sudaryta iš trijų modulių ir suteikia žinių, kaip dirbti
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Įvadas

Mokymo programą specialistams, dirbantiems su
asmenimis, nuteistais bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės
atėmimu, ir asmenimis, paleistais iš laisvės atėmimo vietų,
sudaro 3 moduliai:
1. Pozityvios socialinės aplinkos mokymo modulis
Praktinė Lietuvos ir užsienio šalių patirtis rodo, kad
efektyvios nusikaltusių jaunuolių reabilitacijos galima
tikėtis tik bandant kompleksiškai spręsti su jaunimo
nusikalstamumu susijusias problemas. To neįmanoma
padaryti vienos pataisos inspekcijos institucijos pajėgomis.
Be to, būtų netikslinga uždėti keletui pareigūnų šią naštą,
nes jaunų žmonių nusikalstamas elgesys, socialinių normų
laužymas yra visos mūsų visuomenės problema. Antra
vertus, ribotos lėšos verčia jas išnaudoti kiek įmanoma
efektyviau, todėl reikia koordinuoti visų valstybinių įstaigų
ir visuomeninių organizacijų, užsiimančių nusikaltusių
jaunuolių reabilitacija, veiklą. Pirmoje „Socialinės aplinkos
mokymo modulio” dalyje „Tarpžinybinis bendradarbiavimas“ pateikiama žinių ir įgūdžių, būtinų vietinei koordinacinei tarybai sukurti, komandiniam darbui pataisos inspekcijoje ugdyti, bendradarbiavimui su ugdymo įstaigomis
ir darbovietėmis gerinti.
Vienas iš svarbiausių visos programos principų —
mokymosi ir darbinio užimtumo skatinimas, todėl svarbūs
programos bendradarbiavimo partneriai yra darbdaviai,
galintys suteikti darbo vietų nusikaltusiems jaunuoliams,
ir jų darbo kolektyvo nariai. Bendradarbiavimo su darbdaviais dalies tikslas — darbo vietų nusikaltimus atlikusiems
jaunuoliams sukūrimas ir reabilitacijai palankios socialinės aplinkos darbo kolektyve formavimas. Joje siekiama
PI darbuotojams suteikti žinių ir bendravimo įgūdžių,
reikiamų darbdavių įtraukimo į dalyvavimą nusikaltusių
jaunuolių reabilitacijos įdarbinant programoje ir jiems
pagalbos programos metu teikimo.
2. Šeimos ir bendruomenės veiklinimo modulis
Net ir grubiai visuomenės gyvenimo normas pažeidžiantys jaunuoliai yra jos dalis. Tenka pripažinti, kad
artimiausioje socialinėje aplinkoje — šeimoje, bendraamžių grupėje, ugdymo įstaigose, bendruomenėje galime rasti
priežasčių, sutrukdžiusių normalią nusikaltimus atlikusių
jaunuolių socializaciją. Tėvų ar draugų nusikalstamo elgesio pavyzdys, nepriežiūra ir nesirūpinimas kur, su kuo ir
ką veikia vaikas, vienišos motinos bejėgiškumas suvaldyti
paauglio sūnaus elgesį, smurtas šeimoje ir per televizorių,
socialinė izoliacija, atstūmimas bendruomenėje — tai ne
tik nusikalstamo elgesio priežastys, bet ir jį palaikantys
faktoriai. Sunku tikėtis, o neretai neįmanoma pakeisti
įprasto nusikaltėliui elgesio, nepakeitus jo artimiausios
aplinkos ar jo požiūrio į ją.
Antra vertus, šeimoje, bendruomenėje, mokslo ar
darbo kolektyve galima rasti ir svarbios pagalbos jaunuolio
elgesiui, požiūriams, įsitikinimams, įpročiams ir įgūdžiams
keisti. Todėl PI darbuotojams svarbu išmokti įvertinti
problemines ir stipriąsias jų priežiūroje esančių jaunuolių
šeimų savybes, užmegzti ir palaikyti su jomis bendradarbiavimo santykius siekiant bendro tikslo — nusikaltusio
jaunuolio reabilitacijos ir sėkmingesnės socializacijos.

Tam būtinos žinios ir įgūdžiai pateikiami „Šeimos ir
bendruomenės veiklinimo modulyje“. Šios programos
dalies tikslas — padėti PI darbuotojams įtraukti šeimas į
nusikaltusių jaunuolių reintegracijos procesą, organizuoti
tėvams efektyvią pagalbą, palengvinti bendradarbiavimą
su nusikaltusių jaunuolių probleminėmis šeimomis.
Bendradarbiavimo su bendruomenės centrais dalyje
suteikiama žinių ir įgūdžių, būtinų nusikaltusių jaunuolių
socialinei izoliacijai ir stigmoms mažinti, bendruomenių
centrų įtraukimui į nusikaltusių jaunuolių reintegracijos
procesą, užtikrinantį nusikaltusių jaunuolių užimtumą ir
visuomenei naudingą veiklą. Taip pat dėmesys skiriamas ir
PI bendradarbiavimui su vietine bendruomene gerinti ir
bendruomenės švietimui bei tolerancijai didinti.
3. PI pareigūnų ir specialistų rengimo darbui su asmeninės motyvacijos ir profesinio ugdymo programa modulis
Svarbiausias realus reabilitacinio darbo pataisos
institucijoje uždavinys stiprinant nuteistųjų socialinės
integracijos galimybes yra jų informavimas, konsultavimas
ir motyvavimas.
Mes negalime savo jėgomis sukurti visoje visuomenėje nuteistųjų integracijai būtinų ekonominių, politinių,
socialinių ar psichologinių sąlygų. Mes negalime ištrinti
kriminalinės patirties ar įkalinimo pasekmių nuteistojo
elgesiui, jo mąstymo būdui ir asmenybei. Mes negalime
išspręsti daugelio netgi labai konkrečių praktinių nuteistojo problemų, su kuriomis jis susidurs, išėjęs pro pataisos
įstaigos vartus. Pavyzdžiui, būsto, darbo, tvirtos šeimos
sukūrimo, tinkamų draugų pasirinkimo ir kt. Tačiau mes
galime pasiūlyti naudingos informacijos, kurios nuteistieji,
atlikdami bausmę kitų nuteistųjų bendrijoje arba gyvendami skurdžioje socialinėje aplinkoje, negali pasiekti, ir
išmokyti ja pasinaudoti.
Mūsų pagalba gali būti vertinga tik tuomet, jeigu mes
ne tik turėsime naudingos informacijos, bet, atsižvelgdami
į specifinę nuteistųjų patirtį, susiformavusias nuostatas,
tam tikrus mąstymo ir elgsenos ypatumus, pajėgsime tinkamu būdu ją perteikti. Tad ir mums reikia tam tikrų, ne
vien asmenine patirtimi ir išankstiniu nusistatymu pagrįstų, žinių ir mokėjimų. Mokymo vertė taptų neįkainojama,
jeigu šiame procese mes ne tik padėtume pačiam nuteistajam geriau suprasti savo situaciją ir pamatyti galimus
problemų sprendimo kelius, bet ir paskatintume nuteistąjį
siekti pozityvių savo gyvenimo pokyčių, t. y.. ugdytume jo
motyvaciją integruotis į įstatymus gerbiančią visuomenę.
Tačiau ką pataisos įstaigos darbuotojas turėtų mokėti
ir žinoti apie informavimo ir konsultavimo, darančio įtaką
jaunuolių motyvacijai, ypatumus? Ir kaip praktiškai pritaikyti tas žinias ir mokėjimus, profesiškai ugdant rizikos
grupės jaunuolius, planuojant ir įgyvendinant ilgalaikį jų
įsitvirtinimą darbo rinkoje?
Siekiant atsakyti į minėtus klausimus, ir buvo parengtas šis modulis. Jį sudaro trys sudėtinės dalys. Pirmoji
skirta grupinio informavimo ir profesinio orientavimo
klausimams, antroji suteikia psichologijos žinių ir moko
individualaus konsultavimo, trečioji pateikia strategiją ir
priemones jaunuolių patirčiai per darbinę veiklą ugdyti.
Kiekvieną atskirą modulio dalį sudaro bendroji ir
specialioji dalys. Bendroji dalis yra skirta pataisos įstaigų

NESUSIJUSIOMIS SU LAISVĖS ATĖMIMU, IR ASMENIMIS, PALEISTAIS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ
pareigūnų ir specialistų psichologiniam švietimui bei specialiems atitinkamos srities įgūdžiams lavinti (t. y. grupinio
informavimo ir profesinio orientavimo, individualaus
konsultavimo ir mokymo per darbinę veiklą sritys). Specialioji dalis skiriama konkretaus darbo pagal I programos
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„Asmeninės motyvacijos ir profesinio ugdymo rizikos grupės jaunimui programa“ modulius nuosekliam aprašymui.
Joje pateikiama mokomoji ir metodinė medžiaga, apimanti
informacinius pranešimus, praktines užduotis, dalomąją
medžiagą ir rekomendacinio pobūdžio instrukcijas.

Modulio programos
Iii. Mokymo programa specialistams, dirbantiems su asmenimis, nuteistais bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės
atėmimu, ir asmenimis, paleistais iš laisvės atėmimo vietų
1. Socialinės aplinkos mokymo modulis
Formos/
metodai

Temos

Tikslai

Uždaviniai

1.1. Tarpžinybinis
bendradarbiavimas:

1. Tarpžinybinio
bendradarbiavimo, teikiančio pagalbą
nusikaltusiems
jaunuoliams,
skatinimas.
2. Žinių ir
įgūdžių, būtinų vietinei
koordinacinei
tarybai sukurti,
suteikimas.
3. Komandinio
darbo pataisos
inspekcijoje įgūdžių ugdymas.
4. Bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis
gerinimas.

1. Supažindinti su tarpžinybinio bendradarbiavimo galimybėmis.
2. Išnagrinėti tarpžinybinio bendradarbiavimo sunkumus ir
privalumus konkrečioje
savivaldybėje.
3. Supažindinti su komandinio darbo principais ir organizavimu.
4. Padėti pasiruošti
organizuoti ugdymo
įstaigų darbuotojų
švietimo seminarus.

Paskaitos,
grupinės
diskusijos,
praktinės
užduotys

1. Darbo vietų
sukūrimas
nusikaltimus
atlikusiems
jaunuoliams
ir reabilitacijai
palankios socialinės aplinkos
darbo kolektyve
formavimas.

1. Suteikti reikiamų
žinių ir bendravimo
įgūdžių PI ir kitų
programoje dalyvaujančių institucijų
darbuotojams, tiesiogiai
bendraujantiems su
darbdaviais.
2. Įtraukti darbdavius į
dalyvavimą nusikaltusių
jaunuolių reabilitacijos
įdarbinant programoje.
3. Teikti pagalbą darbdaviams, įdarbinusiems
nusikaltimus atlikusius
jaunuolius.

1. Individualaus
darbo su nusikaltusiu jaunuoliu efektyvumo
didinimas.
2. Efektyvaus
bendravimo
su jaunuoliais,
turinčiais mokymosi, emocinių
ir elgesio sutrikimų, įgūdžių
tobulinimas.

1. Apmokyti dirbti su
nusikaltusių jaunuolių
poreikių, galimybių ir
motyvacijos įvertinimo
metodais.
2. Suteikti žinių
apie bendravimą su
jaunuoliais, turinčiais
mokymosi, emocinių ir
elgesio sutrikimų.
3. Suteikti žinių ir
įgūdžių, būtinų individualiai intervencijai
planuoti.

1.1.1. Vietinės koordinacinės tarybos
sukūrimas
1.1.2. Komandinis
darbas PI
1.1.3. Bendradarbiavimas su
ugdymo įstaigomis;
jų darbuotojų švietimo organizavimas

1.2. Bendravimas
su potencialiais
darbdaviais:
1.2.1. Darbdavių
pritraukimas ir
motyvavimas, paruošimas bendrauti
su rizikos grupės
jaunuoliais
1.2.2. Pagalba
darbdaviams, įdarbinusiems nusikaltimus atlikusius
jaunuolius
1.3. Jaunuolių poreikių ir galimybių
įvertinimas:
1.3.1. Metodikos
jaunuolių poreikiams, galimybėms
bei motyvacijai
įvertinti
1.3.2. Darbo su
jaunuoliais, turinčiais mokymosi,
emocinių ir elgesio
sutrikimų, ypatumai

Turinys

Laukiami rezultatai

1. Skirtingų žinybų, susijusių
su pagalba nusikaltusiems
jaunuoliams, funkcijos,
atsakomybė ir bendradarbiavimo galimybės.
2. Vietinės koordinacinės
tarybos kūrimas ir funkcionavimas.
3. Pataisos inspekcijos,
policijos, savivaldybės, darbo
biržos, ugdymo įstaigų,
bendruomenių centrų ir
nevyriausybinių organizacijų
atstovų veikla koordinacinėje taryboje.
4. Komandinio darbo ypatumai ir nauda.
5. Ugdymo įstaigų darbuotojų švietimo organizavimas.

1. Efektyvesnis
tarpžinybinis bendradarbiavimas,
teikiant pagalbą
nusikaltusiems
jaunuoliams.

Praktiniai
seminarai,
individualūs susitikimai su
darbdaviais, paramos grupės
darbdaviams

Dvi priežasčių, trukdančių
nusikalsti linkusių jaunuolių darbinei veiklai, grupės.
Įprastos išankstinės darbdavių nuostatos nusikaltimus
atlikusių jaunuolių atžvilgiu.
Pagalba, būtina darbdaviams, įdarbinantiems
nusikaltimus atlikusius
jaunuolius.
Bendravimo su darbdaviais
ypatumai individualių
susitikimų metu.
Paramos grupių darbdaviams organizavimo
principai.

Darbdavių įsitraukimas ir ilgalaikis
dalyvavimas nusikaltimus atlikusių
jaunuolių reabilitacijos įdarbinant
programoje.
Darbo vietų nusikaltusiems jaunuoliams, reabilitacijai palankios
socialinės aplinkos
darbo kolektyve ir pozityvios
darbinės patirties
suteikimas.

Paskaitos,
testai,
praktinės
užduotys

1. Pusiau struktūruotas
interviu, skirtas jaunuolių
poreikiams, galimybėms ir
motyvacijai įvertinti.
2. Pagrindiniai bendravimo
su nusikaltusiais jaunuoliais, turinčiais mokymosi,
emocinių ir elgesio sutrikimų, principai.
3. Individualaus intervencijos plano sudarymas.

1. Nusikaltusio
jaunuolio rizikos
ir apsauginių faktorių įvertinimas.

2. Pataisos inspekcijos darbo optimizavimas, įdiegus
komandinio darbo
principus.

2. Efektyvi intervencija pagal
sudarytą individualų planą.
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2. Šeimos ir bendruomenės veiklinimo modulis
Formos/
metodai

Temos

Tikslai

Uždaviniai

2.1. Darbas su
nusikaltusių
jaunuolių
šeimomis:
2.1.1.
Motyvacinis
pokalbis
2.1.2. Tėvų
švietimo,
konsultavimo
ir paramos
grupių organizavimas
2.1.3.
Pareigūno
bendravimo
su problemine
šeima ypatumai

1. Šeimų įtraukimas į nusikaltusių
jaunuolių reintegracijos procesą.
2. Efektyvios
pagalbos tėvams
organizavimas.
3. PI bendradarbiavimo su nusikaltusių jaunuolių
probleminėmis
šeimomis gerinimas.

1. Apmokyti PI
darbuotojus motyvacinio pokalbio su
nusikaltusio jaunuolio šeimos nariais
technikų.
2. Supažindinti su
tėvų įtraukimo ir
motyvavimo principais.
3. Padėti pasiruošti
organizuoti tėvų
psichologinio švietimo kursus, specialistų konsultavimo ir
savitarpio paramos
grupes.
4. Suteikti žinių
ir įgūdžių, būtinų
pareigūnui bendrauti su problemine
šeima.

Paskaitos,
grupinės
diskusijos,
vaidmenų
žaidimai,
praktinės
užduotys

2.2. Bendradarbiavimas
su bendruomenių
centrais:
2.2.1.
Savanoriškos
mentorystės
iniciavimas
2.2.2.
Jaunuolių
užimtumo ir
visuomenei
naudingos
veiklos organizavimas
2.2.3. Bendruomenės
švietimas

1. Bendruomenių
centrų įtraukimas
į nusikaltusių jaunuolių reintegracijos procesą.
2. PI bendradarbiavimo su vietine
bendruomene
gerinimas.
3. Bendradarbiavimo su bendruomenės centrais,
užtikrinančiais
nusikaltusių
jaunuolių užimtumą ir visuomenei
naudingą veiklą,
skatinimas.
4. Žinių ir įgūdžių, būtinų bendruomenei šviesti
bei tolerancijai
didinti, suteikimas.

1. Supažindinti su
savanoriško suaugusiojo bendravimo su
nusikaltusiu jaunuoliu programa.
2. Suteikti būtinų
žinių mentorystės
programai inicijuoti.
3. Išnagrinėti jaunuolių užimtumo ir
visuomenei naudingos veiklos organizavimo galimybes
konkrečioje savivaldybėje.
4. Pristatyti bendruomenės švietimo apie jaunuolių
nusikalstamo elgesio
priežastis ir prevencijos būdus medžiagą.

Paskaitos,
grupinės
diskusijos,
praktinės
užduotys

Turinys

Laukiami rezultatai

1. Motyvacinio
pokalbio taisyklės ir
technikos.
2. Nusikaltusių jaunuolių tėvų motyvavimo ir įtraukimo
principai.
3. Psichologinio
švietimo kursų tėvams
organizavimas.
4. Specialistų konsultacijų tėvams konkrečioje savivaldybėje
galimybių analizė.
5. Tėvų savitarpio paramos grupės organizavimas.
6. Efektyvaus bendravimo su problemine
šeima įgūdžiai.

1. Tėvų motyvavimas ir įtraukimas į nusikaltusių jaunuolių
reintegracijos
procesą.

1. Savanoriškos mentorystės programa:
tikslai, metodai, įgyvendinimo partneriai.
2. Rizikos grupės
jaunuolių įtraukimas į
bendruomeninį gyvenimą per visuomeninę
veiklą.
3. Jaunuolių užimtumo konkrečioje savivaldybėje galimybių
analizė.
4. Suaugusiųjų
bendruomenės narių
švietimo apie nusikalstamo elgesio rizikos ir
apsauginius veiksnius
principai.
5. Nepilnamečių
bendruomenės narių
švietimo, orientuoto į
nusikalstamumo prevenciją, principai.

1. Bendruomenių
centrų dalyvavimas nusikaltusių
jaunuolių reintegracijos procese.

2. Efektyvus
PI pareigūnų
bendravimas su
nusikaltusių jaunuolių šeimomis.

2. Nusikaltusių jaunuolių
įtraukimas į
visuomenei
naudingą veiklą
ir jų užimtumo
organizavimas
3. Didesnis
bendruomenės
dėmesys nusikaltusiems jaunuoliams.
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3. Pataisos inspekcijos pareigūnų ir specialistų rengimo darbui su asmeninės motyvacijos ir profesinio ugdymo
programa modulis
3a lentelė. Grupinis informavimas ir profesinis orientavimas
Eil.
nr.

Tikslai

Uždaviniai

Teoriškai ir
praktiškai
susipažinti
su darbo
grupėje
specifika.

*Susipažinti
su grupės darbo specifika.
*Suformuluoti bendrą grupės tikslą bei
derančius prie
jo individualius tikslus.
*Siekti, kad
grupės nariai
išmoktų laikytis tinkamų
elgesio normų
darbe.
*Išmokti
organizuoti
grupės darbą.
Teoriškai ir *Susipažinti
praktiškai su darbo grususipažinti pėje metodais.
*Išmokti
su darbo
grupėje
parinkti ir
metodais. naudoti įvairius metodus,
priklausomai
nuo situacijos.

Tinkamai ir
efektyviai
informuoti
bei mokyti
jaunuolius
profesinio
elgesio
klausimais.

*Susipažinti
su modulio
turiniu.
*Išmokti
praktiškai
perteikti modulio informaciją.

Formos/
metodai
Paskaitos,
grupinės
diskusijos,
žaidimai
vaidmenimis, testai,
praktinės
užduotys

Turinys

Laukiami rezultatai

1. Darbo grupėje ypatumai
1.1. Grupinio darbo samprata
1.2. Grupės raidos stadijos
1.3. Grupinio darbo
taisyklės
1.4. Grupės vadovas ir jo
funkcijos
1.5. Efektyvus ir neefektyvus grįžtamasis ryšys
1.6. Konfliktai ir jų sprendimas grupinio darbo metu
1.7. Užduotys ir klausimai
savarankiškam darbui

Gebėjimas ir mokėjimas
dirbti su jaunuolių grupe.

2. Grupinio informavimo
ir profesinio orientavimo
metodai
2.1. Paskaitos
2.2. Darbas grupelėmis
2.3. Diskusijų metodas
2.4. „Ledų laužymo“ metodas
2.5. Žaidimas vaidmenimis
2.6. Užduotys ir klausimai
savarankiškam darbui

Gebėjimas ir mokėjimas
praktiškai taikyti grupinio
informavimo ir profesinio
orientavimo metodus.

3. Darbas pagal „Grupinio
informavimo ir profesinio
orientavimo“ modulį
3.1. Grupinio profesinio
informavimo samprata
3.2. Darbo motyvacija
3.3. Profesijos pasirinkimas
3.4. Darbo paieškos procesas
3.5. Užduotys ir klausimai
savarankiškam darbui

* Gebėjimas nustatyti
grupės narių profesijos
pasirinkimo informacijos
poreikį ir darbo motyvaciją.
*Pateikti būtiną profesijos
pasirinkimo bei karjeros
plėtros informaciją.
* Naudojantis šiuolaikinėmis
technologijomis ieškoti ir
analizuoti visuomenės informavimo priemonėse esančią
informaciją.
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3b lentelė. Individualus konsultavimas, galimybių ir poreikių vertinimas, veiklos planavimas bei savirealizacija
Eil.
Tikslai
nr.

1.

Įgyti pamatinių
konsultavimo
psichologijos
žinių.

2.

Formuoti ir
lavinti būtinas
konsultavimo
nuostatas ir
praktinius
įgūdžius.

3.

Ugdyti
pareigūnų
gebėjimą
praktiškai panaudoti modulio medžiagą,
konsultuojant
tikslinės grupės
jaunuolius
profesinio apsisprendimo ir
profesinio elgesio klausimais.

Uždaviniai
*Suvokti konsultavimo veiklos
ypatumus.
*Suprasti konsultavimo tikslus
ir struktūrą.
*Žinoti konsultavimo etiką.
*Susipažinti
su pirminiais
ir sudėtingais
konsultavimo
įgūdžiais.
*Išmokti parinkti ir panaudoti
įvairias konsultavimo technikas.
*Išnagrinėti modulio turinį.
*Išmokti remtis
ir praktiškai panaudoti modulio informaciją
, užduotis bei
metodines rekomendacijas.

Formos/
metodai
Paskaitos,
grupinės
diskusijos,
vaidmenų
žaidimai,
praktinės
užduotys,
individualūs
konsultaciniai pokalbiai

Turinys

Laukiami
rezultatai

1.1 Konsultavimo samprata
1.2 Konsultavimo tikslai ir
struktūra
1.3 Konsultavimo etika

Supratimas
ir žinios apie
struktūruotą
individualų
konsultavimą.

2.1 Pirminiai/baziniai konsultavimo įgūdžiai
2.2 Neverbalinis dėmesys ir
stebėjimas
2.3 Aktyvus klausymas
2.4 Aukštesnio lygio
(sudėtingesni) įgūdžiai
2.4.1 Konfrontacija
2.4.2 Atsiskleidimas
2.4.3 Struktūravimas ir
integravimas

Gebėjimas ir mokėjimas praktiškai taikyti pagrindinius/
bazinius konsultavimo įgūdžius.

3.1 Individualaus konsultavimo apibūdinimas
3.2 Socialinės integracijos
barjerai
3.3 Asmeninių tikslų
iškėlimas ir planavimas
3.4 Pozityvių nuostatų
formavimas
3.5 Profesinės karjeros
planavimas
3.6 Pradinis profesinis
projektas
3.7 Profesijos/darbo
įgijimo planavimas
3.8 Konsultavimo patyrimo ir perspektyvų
įvertinimas

*Gebėjimas nustatyti ir įvertinti
tikslinės grupės
nario problemas,
poreikius, individualius socialinės
integracijos barjerus.
*Gebėjimas
motyvuoti
konsultuojamąjį
ir suteikti jam
psichologinę bei
dalykinę pagalbą
darant profesinius
sprendimus.
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3c lentelė. Patirtis per darbinę veiklą
Eil.
nr.

Tikslai

Uždaviniai

1.

Suteikti
žinių apie
jaunų žmonių
įdarbinimo
reikalavimus.

*Supažindinti su
saugios darbo vietos
jauniems žmonėms
užtikrinimu.
*Informuoti apie
pagrindines jaunuolių
teises.

2.

Užtikrinti tinkamą
modulio tikslų
ir uždavinių
įvykdymą, suteikus tikslinei
grupei žinių
apie darbinę
veiklą.

*Supažindinti su modulio dėstymo metodika.
*Užtikrinti tinkamą
dėstomos medžiagos
įsisavinimą.
*Formuoti grupės vadodavimo įgūdžius.

3.

Užtikrinti
tinkamą darbo
praktikos
organizavimą,
potencialių
darbdavių
paiešką bei
sėkmingą bendradarbiavimą
su jais.

*Supažindinti su darbo
praktikos organizavimo
principais.
* Suteikti žinių apie
potencialių darbo
vietų organizavimą
bei ilgalaikių santykių
formavimą.

Formos/
metodai

Turinys

Paskaitos,
grupinės
diskusijos,
vaidmenų
žaidimai,
konkrečių
situacijų analizė, darbinė
veikla

1. SOCIALINĖS APLINKOS MOKYMO
MODULIS
1.1. Tarpžinybinis bendradarbiavimas
Vietinės koordinacinės tarybos sukūrimas
Komandinis darbas pataisos inspekcijoje
Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis; jų darbuotojų švietimo organizavimas
Tikslai:
1. Tarpžinybinio bendradarbiavimo, teikiant pagalbą
nusikaltusiems jaunuoliams, skatinimas.
2. Žinių ir įgūdžių, būtinų vietinei koordinacinei tarybai sukurti, suteikimas.
3. Komandinio darbo pataisos inspekcijoje įgūdžių
ugdymas.

Laukiami
rezultatai

Saugus jaunų asmenų (iki 18 metų)
įdarbinimas
1.1. Ką reikia žinoti įdarbinant jauną
asmenį (iki 18 metų)
1.2. Darbuotojų saugumas ir sveikata

Žinios apie
jaunų žmonių saugumą
darbe bei
įsidarbinimo
reikalavimus.

Darbas pagal „Patirtis per darbinę
veiklą“ modulį
2.1. Socialinis suvokimas
2.2. Vidiniai asmenybės konfliktai
2.3. Tarpasmeninis bendravimas
2.4. Komunikacija bendravime
2.5. Socialiniai įgūdžiai
2.5.1. Esminiai socialiniai įgūdžiai
2.5.2. Situaciniai socialiniai įgūdžiai
2.6. Kūno kalba
2.7. Aktyvus klausymas
2.8. Konstruktyvi kritika
2.9. Konfliktai
2.10. Stresas
2.11. Pasitikėjimo savimi įgūdžiai
2.12. Profesiniai įgūdžiai
2.13. Įsidarbinimo procedūros
2.14. Adaptacija naujoje darbo vietoje

Efektyvus
informacijos
pateikimas
tikslinei grupei, grupės
vadovavimo
įgūdžių formavimas.

Darbo praktikos organizavimas ir
įgyvendinimas
3.1. Konkrečių darbo vietų paieška
3.2. Darbo praktikos atlikimo sąlygos
3.3. Darbo praktikos koordinavimas
ir priežiūra
3.4. Darbo praktikos įvertinimas
3.4.1. Grįžtamojo ryšio iš darbdavių
sistemos sukūrimas
3.4.2. Grįžtamojo ryšio iš tikslinės
grupės surinkimas

Darbo vietų
paieškos
bei darbo
praktikos
organizavimo principų
išmanymas.

4. Bendradarbiavimo su ugdymo įstaigomis gerinimas.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su tarpžinybinio bendradarbiavimo
galimybėmis.
2. Išnagrinėti tarpžinybinio bendradarbiavimo sunkumus ir privalumus konkrečioje savivaldybėje.
3. Supažindinti su komandinio darbo principais ir
organizavimu.
4. Padėti pasiruošti organizuoti ugdymo įstaigų darbuotojų švietimo seminarus.
Formos/metodai:
paskaitos, grupinės diskusijos, praktinės užduotys,
savarankiškas darbas
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Turinys:
1. Skirtingų žinybų, susijusių su pagalba nusikaltusiems
jaunuoliams, funkcijos, atsakomybė ir bendradarbiavimo galimybės.
2. Vietinės koordinacinės tarybos kūrimas ir funkcionavimas.
3. Pataisos inspekcijos, policijos, savivaldybės, darbo
biržos, ugdymo įstaigų, bendruomenių centrų ir
nevyriausybinių organizacijų atstovų veikla koordinacinėje taryboje.
4. Komandinio darbo ypatumai ir nauda.
5. Ugdymo įstaigų darbuotojų švietimo organizavimas.
Laukiami rezultatai:
1. Efektyvesnis tarpžinybinis bendradarbiavimas, teikiant pagalbą nusikaltusiems jaunuoliams.
2. Pataisos inspekcijos darbo optimizavimas, įdiegus
komandinio darbo principus.
Tarpžinybinio bendradarbiavimo esmė — skirtingų
žinybų, skirtingų organizacijų, įvairių sričių specialistai
susirenka spręsti kylančių aktualių problemų, padeda vieni
kitiems siekti bendro tikslo. Norėdami sėkmingai įgyvendinti nusikaltusių jaunuolių reintegracijos programas,
vienos žinybos ar vienos srities specialistai pasijunta bejėgiai, kadangi pati problema yra kompleksinė, reikalaujanti
daugelio sričių specialistų žinių bei praktinių įgūdžių. Be
to, dirbant su nusikaltusiais jaunuoliais reikia kelių rūšių
intervencijos, kurią gali atlikti tik skirtingų žinybų atstovai:
a) baudžiamoji (kiekvienas turi atsakyti už savo veiksmus ir gauti adekvačią bausmę);
b) a psauginė (jei jaunuolis pats patiria smurtą, tikimybė, kad jis pakartotinai nusikals, yra didesnė);
c) medicininė–psichologinė;
d) socialinė;
e) mokymo–ugdymo ir kt.
Tarpžinybiniame bendradarbiavime svarbūs du veiksniai:
• skirtingos įstaigos susiburia bendrai veiklai;
• skirtingos įstaigos susiburia bendram tikslui.
Tarpžinybinio bendradarbiavimo privalumai:
• galimybė visapusiškai suvokti problemą;
• galimybė visapusiškai įvertinti situaciją;
• galimybė teikti visapusišką pagalbą;
• efektyvesnis finansinių ir žmoniškųjų resursų panaudojimas.
Tačiau tarpžinybinis bendradarbiavimas turi ir trūkumų:
• biurokratinis nelankstumas;
• skirtingos nuostatos į problemos sprendimą;
• skirtingi žinybų prioritetai;
• padidėjęs darbo krūvis.
Taigi darbas su kitomis žinybomis reikalauja kantrybės,
pasitikėjimo, mokėjimo bendradarbiauti, vertinti kitų
specialistų statusą ir indėlį.
Labai paprastas tarpžinybinio bendradarbiavimo
pavyzdys būtų lygtinai nuteisto šešiolikmečio jaunuolio reintegracija, kurią padeda vykdyti kelios žinybos:

PI, mokykla, psichologinio konsultavimo centras. PI,
turėdama baudžiamąją funkciją, stebi, ar jaunuolis
lanko mokyklą, ar nepraleidinėja pamokų, ar naktimis
nakvoja namuose, ar nesilanko įtartinose vietose ir t. t.
bei siunčia paauglį pas tam tikrus specialistus. Mokytojai
praneša PI apie jaunuolio elgesį, mokyklos lankymą, jo
dedamas pastangas, popamokinę veiklą. Psichologas,
bendradarbiaudamas su ugdymo įstaigos darbuotojais
bei šeima, padeda jaunuoliui spręsti problemas: prisiimti atsakomybę už įvykdytą nusikaltimą, įvertina jo
motyvaciją keistis, reintegracijos galimybes. Jei jaunuolis
nebendradarbiauja, mokykla, psichologinio konsultavimo centras praneša PI, po bendro pasitarimo gali būti
griežtinamos jaunuolio priežiūros sąlygos. Jei psichologinio konsultavimo metu atsiskleidžia kitos jaunuolio
nebendradarbiavimo priežastys, pvz., mokyklos nelanko dėl menkų mokymosi sugebėjimų ar pažeminimo
baimės, specialistai ieško kitų pagalbos jaunuoliui būdų:
peržiūrėti mokymo programą, nukreipti į bendravimo
grupę, įdarbinti ir pan.

1.1.1. Vietinės koordinacinės tarybos sukūrimas
(apimtis: 2 val. auditorinio darbo, 8 val. savarankiško darbo)
Tai yra viena iš seniausių priemonių kovoti su augančiu jaunimo nusikalstamumu. Pagrindinis vietinės
koordinacinės tarybos tikslas — mobilizuoti ir suvienyti
bendruomenės pajėgas, sprendžiant nusikaltusių jaunuolių
reintegracijos problemas.
Vietinių valstybinių institucijų, seniūnijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai susiburia į darbinę grupę
ir sukuria koordinacinę tarybą, kurios pagrindinis darbo
metodas — reguliarūs susirinkimai. Tarybos veikloje dalyvauja deleguoti atstovai iš:
•P
 I;
•p
 olicijos;
• s avivaldybės;
•d
 arbo biržos;
•u
 gdymo įstaigų;
• g ydymo įstaigų (pvz., psichikos sveikatos centrų);
•n
 evyriausybinių organizacijų;
• r eliginių organizacijų;
• v isuomeninių organizacijų.
Tarybos funkcijos:
a) pasiskirsto veiklos sritis ir atsakomybę;
b) užtikrina reikiamų priemonių ir resursų skyrimą
(pvz., patalpų tėvų švietimo ar savitarpio pagalbos
grupėms organizuoti;
c) koordinuoja reintegracijos priemonių įgyvendinimą
tiek konkrečiam jaunuoliui, tiek visai programai;
d) kreipiasi į valdžios institucijas, kai reikia jų pagalbos;
e) sudomina ir įtraukia bendruomenės narius, ypač
lyderius, į aktyvią veiklą skatinančią jaunuolių reintegraciją;
f ) vertina programos efektyvumą, informuoja
visuomenę ir valdžios institucijas apie pasiektus
rezultatus;
g) teikia pasiūlymus ir inicijuoja reikiamus įstatymų ar
savivaldybių potvarkių pakeitimus;
h) informuoja visuomenę apie vykdomą veiklą.

NESUSIJUSIOMIS SU LAISVĖS ATĖMIMU, IR ASMENIMIS, PALEISTAIS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ
Praktinė užduotis: vietinės koordinacinės tarybos
sukūrimo planas
1. Dalyviai susiskirsto į grupeles po 5 žmones.
Pageidautina, kad kiekvienoje grupelėje būtų kuo
įvairesnių įstaigų ir žinybų atstovai, bent po vieną
PI darbuotoją.
2. Kiekvienos grupelės tikslas — suplanuoti vietinės
koordinacinės tarybos sukūrimą:
a) numatyti tarybos dalyvius;
b) pasiskirstyti funkcijomis;
c) pasidalinti atsakomybe (koordinatoriumi
siūlytumėme PI atstovą, nors konkrečioje
seniūnijoje šias pareigas gali eiti ir kitas
atstovas);
d) numatyti tarybos susitikimų:
– laiką;
– trukmę;
– vietą;
– dažnumą.
3. Grupelių atstovai pristato savo planus, visi dalyviai juos aptaria, teikia savo pasiūlymus, išsako
pastabas dėl žinybinio bendradarbiavimo sunkumų ar privalumų konkrečioje savivaldybėje.
4. Sudaromas bendras vietinės koordinacinės tarybos sukūrimo planas.
5. Aptaria, kaip sukurtas planas bus pristatytas valdžios institucijoms, kokios reikės iš jų pagalbos,
kas jos kreipsis.
6. Numato konkrečius asmenis, atsakingus už tarybos sukūrimą.
Savarankiškas darbas: vietinės koordinacinės tarybos
sukūrimas
Pratybų metu suburtos grupelės nariai savivaldybėse (seniūnijose) inicijuoja vietinės koordinacinės
tarybos sukūrimą pagal per pratybas sudarytą planą.

1.1.2. Komandinis darbas pataisos inspekcijoje
(apimtis: 2 val. auditorinio darbo, 4 val. savarankiško darbo)
Tarpusavio bendravimas, vienas kito idėjų papildymas
ir išvystymas, gebėjimas rasti kompromisą, emocinis palaikymas — visa tai yra būtina bet kurio kolektyvo darbo
sėkmės sąlyga, tai ir apibūdina komandą. Komandinis
darbas yra efektyvesnis už griežtą hierarchiją. Komandoje
sudaromos sąlygos kiekvienam atsiskleisti, kuo geriau
išnaudoti skirtingas žinias, įgūdžius bei patirtį.
Gerai komandai būdinga:
• kiekvieno noras bendradarbiauti ir prisidėti;
• tarpusavio pasitikėjimas;
• tikslų ir uždavinių aiškumas;
• vadovas, pasižymintis gerais bendravimo įgūdžiais;
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• vaidmenų aiškumas;
• gebėjimas analizuoti klaidas ir trūkumus neįžeidžiant
ir neįsižeidžiant;
• gebėjimas generuoti naujas idėjas;
• kiekvieno nario įnašo pripažinimas;
• reguliarūs susirinkimai.
Komandinio darbo nauda:
• palengvina sudėtingų užduočių atlikimą
• leidžia efektyviai panaudoti daugelio žmonių pastangas ir skirtingus įgūdžius;
• įgalina priimti kolektyvinius sprendimus;
• didina tikslo siekimo motyvaciją;
• padeda darbuotojams tobulėti ir mokytis;
• leidžia sulaukti realios pagalbos iš kitų komandos
narių;
• suteikia žmonėms bendrumo, priklausymo grupei
jausmą.
Kiekvienas komandos narys turėtų:
• stengtis būti punktualus, kad kitiems nereikėtų kartoti to, kas jau buvo pasakyta;
• visada turėti galvoje susitikimo tikslą ir vengti kalbėti
nesusijusiomis temomis;
• apie save galvoti kaip apie komandos narį, o ne individą — kalbėti visai grupei, ne tik šalia sėdinčiam,
kalbėti aiškiai ir trumpai, prisiminti, kad naudojamas
visų komandos narių laikas;
• nepertraukinėti, kai kalba kitas, — klausyti ir stengtis
suprasti;
• ieškoti sprendimų ir taip prisidėti prie tikslo siekimo;
prisiminti, kad nėra absoliučiai viską žinančio —
kiekvienas įneša savo dalį;
• savo idėjas grįsti loginiais argumentais ir pavyzdžiais,
o ne emocijomis;
• nekritikuoti kitų komandos narių asmenybių, o aptarinėti tik jų siūlomas idėjas;
• neskubinti proceso — idėjoms generuoti, variantams
aptarti, geriausiam sprendimui priimti reikia laiko.
Komandinio darbo etapai:
1. Situacijos ištyrimas (suformuluojama problema,
nustatomos priežastys);
2. Idėjų generavimas (kūrybiškai, pagal „smegenų šturmo“ taisykles sugalvojama kuo daugiau sprendimo
variantų, kol kas jie nevertinami);
3. Variantų įvertinimas (įvertinamos pasiūlytos idėjos,
išrenkama geriausia/tinkama);
4. Įgyvendinimas (suplanuojamas tinkamo varianto
realizavimas, jis įgyvendinamas);
5. Tikrinimas (aptariama, kaip vyksta įgyvendinimas,
daromi reikiami pakeitimai).
Praktinė užduotis: komandinio darbo pavyzdys
1. Dalyviai suskirstomi grupelėmis po 4–5 žmones.
2. Kiekviena grupelė gauna užduotį, kurią turi atlikti
per 15 min., — aptarti darbo su nusikaltusiais
jaunuoliais situaciją Lietuvoje:
•K
 okios pagrindinės teisinės, socialinės, finansinės
ir kt. darbo su šiais jaunuoliais problemos?
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• Kokie pagrindiniai pastarojo laikotarpio darbo su
šiais jaunuoliais pasiekimai ar pokyčiai?
• Kokių reikėtų pokyčių visuomenėje, bendruomenėse, teisinėje, švietimo, sveikatos apsaugos ar
kt. sistemose, kad darbas su šiais jaunuoliais būtų
efektyvus ir jaunų žmonių pakartotinis nusikalstamumas mažėtų?
3. Diskusijos metu padarytos išvados trumpai pristatomos grupei.

Praktinė užduotis: komandinio darbo refleksija
1. Lieka tos pačios dalyvių grupelės.
2. Kiekviena grupelė turi pažiūrėti į prieš tai vykusios užduoties atlikimą tarsi iš šono — įvertinti ne
turinį, o procesą:
• Kokia atmosfera vyravo diskusijos metu?
• Ar pavyko diskutuoti konstruktyviai, tikslingai —

nenukrypti į skundimąsi, visko kritikavimą ar į
nesusijusias temas?
• Ar visi nariai dalyvavo diskusijoje?
•K
 okio komandinio vaidmens kiekvienas grupelės
narys ėmėsi?
3. Komandinio darbo refleksijos rezultatai aptariami
grupėje, naudojantis geros komandos požymių
sąrašu, nesėkmingo komandinio darbo priežasčių sąrašu bei M. Belbin parengta komandinių
vaidmenų klasifikacija.
Nesėkmingo komandinio darbo priežastys:
• t rūksta informacijos, žinių ir įgūdžių;
•n
 ėra darbotvarkės;
•n
 esilaikoma laiko ribų;
• laikas leidžiamas neproduktyviai;
• v ienas narys dominuoja, o kiti menkai dalyvauja;
•p
 roblemos sprendimo būdas toks aiškus, kad užtenka
individualių pastangų.

Komandiniai vaidmenys (pasak M. Belbin)
Orientacija
į veiklą,
atlikimą

į žmogų,
bendravimą

į mąstymą

Vaidmuo

Įnašas

Trūkumai

formuotojas

metantis iššūkius, dinamiškas, mėgstantis
įtampą

provokuojantis,
neatsižvelgia į kitų jausmus

vykdytojas

disciplinuotas, patikimas, konservatyvus,
efektyvus, idėjas paverčia praktiniais veiksmais

nelankstus,
lėtai reaguoja į naujas galimybes

užbaigėjas

kruopštus, tvarkingas, sąžiningas, ieško klaidų, seka terminus

linkęs nerimauti, nenoriai patiki ko
nors atlikimą kitiems

koordinato-rius

pasitikintis savimi,
gerai vadovauja susirinkimui,
išlaiko komandą ties užsibrėžtu tikslu

manipuliuojantis, užkraunantis
darbus kitiems

išteklių tyrinėtojas

entuziastingas, komunikabilus, tyrinėja galimybes, vysto kontaktus

Perdėtai optimistiškas, išblėsus
pirminiam entuziazmui praranda
susidomėjimą

komandos
žmogus

bendradarbiaujantis, ramus, pastabus, diplomatiškas, mažinantis trintį komandoje

kritiškais momentais neryžtingas

„sėjikas“ — idėjų generatorius

kūrybingas, lakios vaizduotės, siūlantis neįprastus sprendimus

neatsižvelgia į detales, sąlygas ar pavojus, užvaldytas idėjų neklauso kitų

vertintojas

blaiviai mąstantis, įžvalgus, numatantis visus
variantus

trūksta veržlumo ir gebėjimo įkvėpti
kitus

specialistas

kryptingas, savarankiškas, atsidavęs, turintis
ypatingų žinių ir įgūdžių

nusimano tik siauroje srityje,
įstringa detalėse

Ten, kur darbo objektas yra žmonės, o ne projektai,
technika, renginiai ar tyrimai, komandinis darbas dažniausiai įgauna atvejo aptarimo formą.
Savarankiškas darbas: atvejų aptarimas
Šis savarankiškas darbas turi būti atliekamas ne
individualiai, o susirinkus visiems vienos darbovietės
bendradarbiams. Atvejų aptarimo protokolas turi būti
pristatomas seminaro vadovui.
1. Vieno susirinkimo metu aptariami 2–4 rizikos
grupės jaunuolių, su kuriais darbas kelia sunku-

mų ir klausimų, atvejai.
2. Aptarimo schema:
a) atvejo pristatymas suformulavus pagrindines
problemas;
b) atvejo analizė išsiaiškinus rizikos ir apsauginius
faktorius;
c) idėjų generavimas ir įvertinimas;
d) veiksmų planavimas.
3. Aptarimo įvertinimas (kiek naudinga, kiek pritaikoma, kokie tolimesnio darbo su šiuo jaunuoliu
postūmiai).
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1.1.3. Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis, jų
darbuotojų švietimo organizavimas
Ugdymo įstaigų darbuotojų švietimo tikslas — įpareigoti juos efektyviai vykdyti nusikaltusių jaunuolių
reabilitaciją ir integraciją, didinti darbuotojų kompetenciją, formuoti pozityvesnį požiūrį.
Psichologinio švietimo seminaruose ugdymo įstaigų
darbuotojams siekiama suteikti žinių apie paauglių ir jaunuolių emocinių bei elgesio problemų priežastis ir jų įveikimo būdus, apie nusikalstamo elgesio priežastis, prevencijos
ir intervencijos galimybes bei formuoti ugdymo įstaigų
darbuotojų įgūdžius, būtinus bendraujant su nusikalsti
linkusiais jaunuoliais. Ugdymo įstaigų darbuotojų švietimą
turi vykdyti kvalifikuotas psichologas (išskyrus 1.2*).
Rekomenduojamos ugdymo įstaigų darbuotojų
švietimo temos (pilna medžiaga pateikiama Pozityvios
socialinės aplinkos kūrimo programos Mokymosi ir darbo
aplinkos ugdymo modulio metodinėse rekomendacijose):
1. Paauglystės psichologiniai ypatumai ir problemos.
1.1. Raidos stadijos ir uždaviniai (1 ak. val.).
1.2. Būdingiausi paauglių psichikos ir elgesio sutrikimai. (2 ak.val.) *.
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1.3. Agresyvumo priežastys, pasireiškimas; agresijos
įveikimo būdai (1 ak.val.).
1.4. Savęs vertinimo svarba nusikalstamam elgesiui
formuotis (1 ak. val.).
2. Paauglys disfunkcinėje šeimoje.
2.1. Disfunkcinių šeimų ypatumai (1 ak. val.).
2.2. Smurto ratas: nuo aukos prie smurtautojo:
2.2.1. Fizinis smurtas (1 ak. val.).
2.2.2. Emocinė prievarta (1 ak. val.).
2.2.3. Seksualinė prievarta (1 ak. val.).
2.2.4. Nepriežiūra (1 ak. val.).
3. Linkęs nusikalsti paauglys ir mokykla:
3.1. Nusikalsti linkusio paauglio reintegracija į
ugdymo sistemą (1 ak. val.).
3.2. Smurtas mokykloje: formos, pavojai, prevencija
(2 ak. val.).
3.3. Mokymosi sunkumai ir jų sprendimo būdai (2
ak. val.).
*Rekomenduojama, kad šią temą dėstytų vaikų ir paauglių psichiatras

Pabaigoje ugdymo įstaigų darbuotojai turėtų įvertinti
psichologinio švietimo seminarus, užpildydami šią anketą:

SEMINARO UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS ĮVERTINIMO ANKETA
Seminaro tema__________________________________________________________________________________
Pildymo data: _________________

1. Seminaro metu gautos informacijos naudingumas:

1------2------3------4-----5

2. Seminaro metu gautos informacijos naujumas:

1------2------3------4-----5

		
3. Seminaro temos aktualumas:

1------2------3------4-----5

4. Seminaro vadovaujančiųjų darbo įvertinimas:

1------2------3------4-----5

5. Seminaro organizavimo (vietos, laiko) įvertinimas:

1------2------3------4-----5

		
6. Kokias seminare gautas žinias, įgūdžius ketinate panaudoti savo darbe?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

7. Jūsų pastabos, pasiūlymai ir pageidavimai:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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1.2. Bendradarbiavimas su potencialiais
darbdaviais
(apimtis: 3 val. auditorinio darbo, 16 val. savarankiško darbo)
Tikslas — darbo vietų nusikaltimus atlikusiems jaunuoliams sukūrimas ir reabilitacijai palankios socialinės
aplinkos darbo kolektyve formavimas.
Uždaviniai:
1. Suteikti reikiamų žinių ir bendravimo įgūdžių PI ir
kitų programoje dalyvaujančių institucijų darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su darbdaviais.
2. Įtraukti darbdavius į dalyvavimą nusikaltusių jaunuolių reabilitacijos įdarbinant programoje.
3. Teikti pagalbą darbdaviams, įdarbinusiems nusikaltimus atlikusius jaunuolius.
Formos/metodai:
1. Praktiniai seminarai PI ir kitų programoje dalyvaujančių institucijų darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su darbdaviais.
2. Individualūs susitikimai su darbdaviais.
3. Paramos grupės darbdaviams.
Turinys:
1. Dvi grupės priežasčių, trukdančių nusikalsti linkusių
jaunuolių darbinei veiklai.
2. Įprastos išankstinės darbdavių nuostatos nusikaltimus atlikusių jaunuolių atžvilgiu.
3. Pagalba, būtina darbdaviams, įdarbinantiems nusikaltimą atlikusius jaunuolius.
4. Bendravimo su darbdaviais ypatumai individualių
susitikimų metu.
5. Paramos grupių darbdaviams organizavimo principai.
Laukiami rezultatai:
• Darbdavių įsitraukimas ir ilgalaikis dalyvavimas
nusikaltimus atlikusių jaunuolių reabilitacijos įdarbinant programoje.
• Darbo vietų nusikaltusiems jaunuoliams, reabilitacijai palankios socialinės aplinkos darbo kolektyve ir
pozityvios darbinės patirties suteikimas.

1.2.1. Praktiniai seminarai PI ir kitų programoje
dalyvaujančių institucijų darbuotojams, tiesiogiai
bendraujantiems su darbdaviais
Praktinių seminarų tikslas yra suteikti reikiamų žinių ir
bendravimo įgūdžių PI ir kitų programoje dalyvaujančių
institucijų darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su
darbdaviais.
Seminarų turinį sudaro informacija apie priežastis, trukdančias nusikalsti linkusių jaunuolių darbinei
veiklai; įprastas išankstines darbdavių nuostatas nusikaltimus atlikusių jaunuolių atžvilgiu; pagalbą, kurios reikia
darbdaviams, įdarbinantiems nusikaltimą atlikusius jaunuolius; praktinės užduotys teorinei medžiagai įsisavinti
ir kūrybiškumui įgyvendinant programos uždavinius
skatinti.

Darbas yra vienas iš sveikos ir socialiai priimtinos
adaptacijos šiuolaikinėje visuomenėje rodiklis, užtikrinantis ne tik nuolatines pajamas ir su tuo susijusį saugumą,
bet ir suteikiantis galimybių savo sugebėjimams realizauoti
ir su tuo susijusiam pasitenkinimui, nuolatiniams ir artimiems socialiniams santykiams užmegzti ir palaikyti.
Didesnė linkusių nusikalsti jaunuolių dalis nedirba.
Darbo neturėjimas skatina kartoti nusikaltimus, nes:
•n
 usikaltimai tampa vieninteliu pajamų šaltiniu;
•n
 usikaltimai daliai jaunuolių yra tokia veikla, kuri teikia
stiprių pojūčių (rizikos, „adrenalino“), pasididžiavimo
savo sugebėjimais („aš sugebu apgauti apsaugą“, „mūsų
bijo visi rajono vaikai“) ir su tuo susijusį pasitenkinimą;
• j aunuolis bendrauja tik su kitais nusikalsti linkusiais
bendraamžiais ir vyresniais žmonėmis, neturėdamas
„sveikų“ santykių ir gerai iš savo darbo gyvenančių
suaugusių žmonių pavyzdžio.
Bedarbystei tarp nusikalsti linkusių jaunuolių yra
daug priežasčių. Dalis jų kyla iš pačių nusikalsti linkusių
jaunuolių. Dažniausiai tai:
•d
 arbo motyvacijos nebuvimas, nusistatymas ir nepasitikėjimas įprasto darbo verte;
•m
 ažas, dažnai nebaigtas išsilavinimas ir riboti gabumai;
•p
 rofesijos neturėjimas;
•d
 arbo patirties trūkumas;
•d
 arbui reikalingų bendravimo įgūdžių trūkumas;
• a lkoholio ir narkotikų vartojimas;
•p
 sichikos sutrikimai ir somatinės (fizinės) sveikatos
problemos;
• g yvenimas vietovėse, kur mažos įsidarbinimo galimybės.
Šias problemas dažniausiai prisimename. Tačiau dažnai
pamirštame, kad nusikalsti linkusių jaunuolių įsidarbinimą lemia ir jų artimiausia socialinė aplinka, darbo rinka, darbdaviai.
Šioje dalyje daugiau dėmesio bus skiriama tam, kokie tai faktoriai ir kaip juos galima pakeisti, kad būtų pagerintos nusikalsti
linkusių jaunuolių įsidarbinimo ir išlikimo darbe galimybės.
Vienas svarbiausių faktorių, galinčių trukdyti įsidarbinti nusikalsti linkusiems jaunuoliams, yra darbdavių
nuostatos į juos. Dažnai tai visuomenėje paplitęs negatyvus požiūris į šiuos jaunuolius. Nuostatas, trukdančias
įsidarbinti, galima suskirstyti į:
• s usijusias su konkrečiomis asmeninėmis jaunuolių
savybėmis;
•n
 ulemtas nusikaltimą atlikusio jaunuolio socialinio
statuso (išankstinės visuomenės nuostatos į nusikaltimus atlikusius jaunuolius).
Jei norite, kad pavyktų sėkmingai įdarbinti ir darbe
išlaikyti nusikalsti linkusį jaunuolį, būtina atsižvelgti į
darbdavių interesus.
Praktinė užduotis
Dalyviai suskirstomi į 3 grupes. Kiekvienos grupės
prašoma kuo išsamiau atsakyti į vieną iš trijų klausimų:
1. Kokios asmeninės savybės apsunkina nusikalstančių jaunuolių įsidarbinimą?
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2. Ko bijo darbdaviai, darbindami nusikaltimą atlikusį jaunuolį?
3. Ko nori darbdaviai, įdarbindami nusikalstančius
jaunuolius?
Po 15–20 minučių grupių paruošti atsakymai aptariami bendroje diskusijoje. Pratyboms vadovaujantis
asmuo turėtų:
• skatinti į diskusiją įsitraukti ir kitų grupių dalyvius, kad papildytų pateiktus atsakymus;
• pabrėžti svarbiausius atsakymus;
• papildyti atsakymus, jeigu užsiėmimo dalyviai
nepaminėjo svarbių dalykų.
Kokios asmeninės savybės apsunkina nusikalstančių
jaunuolių įsidarbinimą?
Atsakymai į šį klausimą buvo aptarti aukščiau.
Daugiau apie darbo motyvacijos stiprinimą bus kalbama
susirinkimuose, skirtuose darbui su pačiais nusikalsti
linkusiais jaunuoliais. Tačiau darbo motyvaciją palaiko ir
tinkamai parinktas darbas. Deja, dažniausiai darbdaviai
nusikalsti linkusiems jaunuoliams nori skirti tik mažiausiai kvalifikuotą, mažiausiai apmokamą, mažiausiai profesinės karjeros galimybių suteikiantį darbą. Toks darbas
jaunuoliui nėra nei patrauklus, nei vertingas ir neskatina
jo dirbti bei stengtis ilgai išlaikyti tą darbą. O tai prieštarauja pagrindiniam šios programos tikslui.
Todėl tinkamesnis ilgalaikio įdarbinimo darbas būtų
toks, kuris suteiktų galimybę įgyti profesiją (pvz., mūrininko ar kito profesionalo padėjėjas) ir taip uždirbti daugiau.
Jei galima, verta pačiam jaunuoliui suteikti galimybę pasirinkti vieną iš keleto galimų darbų. Tiesa, tai nereiškia, kad
reikia tenkinti nerealius jo norus. Kai kuriems darbams
nusikaltimus atlikę jaunuoliai yra mažiausiai tinkami. Tai:
• darbai apsaugoje, ypač jeigu jie susiję su ginklo
turėjimu;
• darbai su brangia įranga;
• darbai, tiesiogiai susiję su grynaisiais pinigais (pvz.,
pardavėjas, ekspeditorius);
• darbai, susiję su nepilnamečių ar neįgalių ligonių
priežiūra namuose;
• daliai jaunuolių netinka darbai, kuriems būtini geri
bendravimo su klientais įgūdžiai.
Galvodami apie darbo parinkimą konkrečiam jaunuoliui, turime atsižvelgti į jo asmenines savybes. Apie tai
daugiau kalbama susirinkime apie psichologinius nusikalsti linkusių jaunuolių ypatumus.

Ko bijo darbdaviai, darbindami nusikaltimą atlikusį jaunuolį?
✔ Kad blogai atliks darbą;
✔ Kad nesilankys darbe;
✔ Kad ilgai nedirbs;
✔ Kad neturės darbui reikiamų įgūdžių;
✔ Kad darbo vietoje atliks nusikaltimą;
✔ Kad pats darbdavys bus atsakingas už darbuotojo
padarytą nusikaltimą.
Dauguma darbdavių teistumą priima kaip įrodymą,
kad jaunuolis yra nepatikimas ir neturi darbo įgūdžių.
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Tačiau ne visi nusikalstimus atlikę jaunuoliai yra vienodi,
o blogi darbuotojai gali būti ne tik nusikaltimus atlikę
žmonės.
Verta darbdaviui paaiškinti, kad prieš nukreipdami
šiuos jaunuolius darbintis jūs su jais bendraujate, taip tuos
jaunuolius įvertinate ir darbui nukreipiate tik tuos, kurie,
jūsų manymu, nori dirbti ir yra tinkami tam darbui. Taigi
iš dalies jūs darbdaviui suteikiate nemokamas personalo
vadybininko paslaugas.
Verta darbdaviui paaiškinti, kad jūs domėsitės, kaip
jaunuoliui sekasi dirbti, kaip jis laikosi darbo režimo ir
drausmės. Tuo atveju, jeigu jaunuolis prastai atliks savo
pareigas, nesilankys darbe, jūs galėsite pasiūlyti jį pakeisti
kitu, turinčiu didesnę darbo motyvaciją.
Darbdavys nebus atsakingas už jaunuolį, jeigu šis
darbo vietoje atliks nusikaltimą. Jeigu galite, pažadėkite
darbdaviui, kad, iškilus problemų dėl įdarbinto jaunuolio
elgesio ar jam atlikus nusikaltimą, jis galėtų kreiptis į jus ir
pasitarti, kaip elgtis toliau.
Jeigu darbdavys baiminasi, kad nusikalsti linkęs
jaunuolis gali jo verslui padaryti materialinę žalą, verta
priminti, kad darbdavys gali apsidrausti, tam panaudodamas šios programos skiriamas lėšas.
Ko nori darbdaviai, įdarbindami nusikalstančius jaunuolius?
* Patikimų darbuotojų, kurie padėtų vystyti jų verslą.
Dauguma darbdavių išvardina tokias patikimo darbuotojo
savybes:
✔ „nusiteikęs dirbti“;
✔ atvyksta į darbą kasdien punktualiai;
✔ prisiima ir jaučia atsakomybę už atliekamą darbą.
Šias savybes verta paminėti ir darbo ieškantiems jaunuoliams, paaiškinti jiems tokių darbdavio pageidavimo
pagrįstumą.
•N
 eretai darbdaviai, net nekvalifikuotam darbui ieškodami darbuotojo, pageidauja, kad jis būtų baigęs
bent vidurinę mokyklą ir turėtų darbo patirties. Tokie pageidavimai mažiau pagrįsti. Jie remiasi nuomone, kad mokslų užbaigimas rodo žmogaus atsakingą
požiūrį į savo darbą, buvęs bandymas dirbti — nusiteikimą dirbti. Tačiau tai ne visada pasitvirtina ir
tai verta aptarti su darbdaviais. Jaunuoliui mokslus
baigti galėjo sutrukdyti situacija šeimoje, įkalinimas
dėl atlikto nusikaltimo, fizinė ar psichinė liga, kitos
priežastys. Dėl tų pačių priežasčių ir jauno amžiaus
gali trūkti ir darbo patirties. Antra vertus, darbo
patirties gali turėti ir nepatikimi darbuotojai, (pvz.,
piktnaudžiaujantys alkoholiu).
•P
 agalbos iš įdarbinančios organizacijos. Ne visi
darbdaviai, įdarbindami nusikalsti linkusius jaunuolius, tikisi sulaukti pagalbos, ir nerimauja, kad jiems
vieniems teks spręsti dėl šių jaunuolių iškylančias
problemas. Todėl pasakymas, kad PI padės jiems
ateityje, domėsis, kaip sekasi įdarbintam jaunuoliui,
suteikia darbdaviui didesnio pasitikėjimo ir motyvacijos įdarbinti nusikalti linkusį jaunuolį. Darbdavys
gali pats nepradėti kalbos apie tokią pagalbą, tuomet
būtinai reikia apie ją paminėti patiems. Paklauskite,
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kokios pagalbos iš PI jis norėtų. Paaiškinkite, kokią
pagalbą jūs galėsite suteikti (darbdavių pageidavimai
ir jūsų galimybės ne visada sutampa).
Praktinė užduotis
Dalyviai suskirstomi į 3 grupes. Kiekvienai grupei
pateikiama užduotis kuo išsamiau atsakyti į vieną iš
trijų klausimų:
1. Kokios pagalbos pageidauja darbdaviai, įdarbinantys nusikalsti linkusį jaunuolį?
2. Kokia pagalba gali būti suteikta darbdaviams,
įdarbinantiems nusikalstantį jaunuolį?
3. Ko reikia, kad būtų galima suteikti daugiau pagalbos darbdaviams, įdarbinantiems nusikalstantį
jaunuolį?
Po 15–20 minučių grupių paruošti atsakymai aptariami bendroje diskusijoje. Pratyboms vadovaujantis
asmuo turėtų:
• skatinti į diskusiją įsitraukti ir kitų grupių dalyvius, kad papildytų pateiktus atsakymus;
• pabrėžti svarbiausius atsakymus;
• papildyti atsakymus, jeigu susirinkimo dalyviai
nepaminėjo svarbių dalykų.
Diskusijos metu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad
kai kuriems dalyviams atrodo įmanoma suteikti tam
tikras pagalbos rūšis darbdaviams, o kiti tam mato
kliūčių.
Skatinti diskusiją, kaip įmanoma įveikti problemas,
trukdančias darbdaviams teikti reikiamą pagalbą.
Kokios pagalbos reikia darbdaviams, įdarbinantiems
nusikalstantį jaunuolį?
Įdarbinto jaunuolio stebėjimas, pagalba iškilus problemoms dėl jo elgesio, narkotikų vartojimo ar kitoms
problemoms.
Tokia priežiūra yra svarbiausia programos dalis, siekianti užtikrinti, kad įdarbintas jaunuolis kuo ilgiau išliktų
darbe. Darbe neišvengiamai iškils problemų, konfliktų, kurie,
operatyviai neišspręsti, pačiam jaunuoliui gali būti darbo
vietos praradimo priežastimi, o jums — darbdavio, norinčio
įdarbinti nusikalsti linkusius jaunuolius, praradimas.
• Rekomenduotina iš pradžių kartą per savaitę, o vėliau bent kartą per mėnesį aplankyti jaunuolį darbo
vietoje, gyvai arba bent telefonu pasikalbėti su darbdaviui ar už įdarbintą jaunuolį atsakingu asmeniu.
• Būtina sutarti su darbdaviu, kas bus atsakingas už
įdarbinto jaunuolio priežiūrą įmonėje. Mažesnėse
įmonėse dažnai tai būna pats vadovas, didesnėse —
personalo vadybininkas. Nors gali būti paskiriamas
ir kitas žmogus (pvz., tas, su kuriuo tiesiogiai dirbs
jaunuolis). Verta su juo susipažinti asmeniškai, užsirašyti jo telefono numerį. Duokite jam savo darbo
telefono numerį, paaiškinkite, kada jums galima
skambinti.
• Įdarbintam jaunuoliui irgi suteikite galimybę kreiptis
į jus, jeigu darbe iškiltų problemų (jos ne visada gali
kilti dėl jo kaltės).

•P
 aprašykite darbdavio, kad informuotų jus, jei jam kiltų įtarimas, kad įdarbintas jaunuolis vartoja narkotikus
ar jam pasireiškia rimtos psichologinės problemos.
Darbdavius taip pat reikėtų supažindinti su mentorystės principais ir paskatinti savo įmonėje atrasti žmonių,
galinčių tapti mentoriais įdarbintiems nusikaltimus atlikusiems jaunuoliams. Mentoriaus užduotis — kartu praleidus keletą valandų per savaitę savo asmeniniu pavyzdžiu
keisti jaunuolio nuostatas, moralines vertybes, laisvalaikio
praleidimo, bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius,
padėti jaunuoliui spręsti jam iškylančias gyvenimiškas
problemas. Daugiau apie mentorystės principus dėstoma
kitoje šios programos dalyje.
• Siūlomų darbuotojų atranka.
• Darbuotojų apmokymas bendrai reikalingų bendravimo, elgesio įgūdžių ir specialių profesijai būtinų
įgūdžių.
• Reikiamos dokumentacijos darbdaviui, darbo biržai
ar socialiniam draudimui paruošimas.
Tokia pagalba darbdaviams numatyta programos dalyse, skirtose individualiam ir grupiniam darbui su pačiais
nusikalsti linkusiais jaunuoliais. Svarbu informaciją apie
tai skleisti reklamuojant programą, ieškant potencialių
darbdavių, programoje dalyvaujantiems jaunuoliams. Taip
pat svarbu apie ją pasakyti darbdaviams, kurie dar neapsisprendę, ar verta įdarbinti nusikaltimus atlikusius jaunuolius. Galima argumentuoti, kad tai nemokamos personalo
vadybos paslaugos, kad tokiu būdu įdarbinti jaunuoliai
yra kruopščiau atrinkti ir geriau prižiūrimi, nei nukreipti
įprastų įdarbinimo agentūrų ar darbo biržos.
• Darbo patirties, pvz., trumpalaikio bandomojo
įdarbinimo.
Kai kuriems nusikaltimus atlikusiems jaunuoliams
pirmas bandymas įsidarbinti truks neilgai. Neverta jų
„nurašyti“, visą kaltę suvertus jiems patiems, net neišsiaiškinus nesėkmės priežasčių, ir išbraukti juos iš programos
dalyvių tarpo. Jeigu darbo nutraukimo priežastis nebuvo
labai rimta (pvz., konfliktas su bendradarbiais ar darbdaviu, nesėkmė darbe, pablogėjusi psichinė būsena), jaunuolis linkęs kartu su jumis analizuoti tas priežastis ir savo
padarytas klaidas bei nepraranda noro dirbti, jam verta
pasiūlyti kitą darbą. Tokiu atveju naujajam darbdaviui
verta paminėti jaunuolio turimą darbo patirtį.
Kita galimybė nusikaltimus atlikusiems jaunuoliams
suteikti darbinės patirties yra įraukti juos trumpam laikotarpiui į viešuosius darbus. Tai gali būti vietinės savivaldybės
organizuojami darbai. PI gali organizuoti keleto žmonių
grupes viešiesiems darbams atlikti ir siūlyti savo paslaugas
savivaldybėms ar dalyvauti jų skelbiamuose konkursuose
tokiems darbams atlikti. Sudarius tokią grupę reiktų žmogaus, galinčio nuolat darbo vietoje prižiūrėti nusikaltimus atlikusius jaunuolius. Tokie darbai yra bandomasis laikotarpis,
kuris leidžia patikrinti jaunuolio motyvaciją ir galėjimą dirbti, atskleidžia jam būdingas elgesio, bendravimo ar sveikatos
problemas. Be to, suteikia darbo patirties, kuri vėliau gali
būti pateikiama potencialiam darbdaviui kaip privalumas.

NESUSIJUSIOMIS SU LAISVĖS ATĖMIMU, IR ASMENIMIS, PALEISTAIS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ
Viena iš sėkmingiausių nusikaltusių ir narkotikus vartojančių jaunuolių reabilitacijos įdarbinat programų (The
Center for Employment Opportunities arba CEO) laikosi
būtent tokio modelio. Jaunuoliai iš pradžių 4 dienas mokomi pagrindinių elgesio ir bendravimo darbe, konfliktų
sprendimo ir agresyvaus elgesio kontrolės įgūdžių. Po to
jie mėnesiui įtraukiami į darbo grupę, atliekančią viešuosius darbus. Pakankamai gerai per tą laikotarpį dirbusiems
jaunuoliams suteikiamas nuolatinis darbas, kurį dirbdami
jie yra stebimi 6 mėnesius (kartą per mėnesį aplankomi
darbo vietoje). Daugiau apie tą programą galima sužinoti
JAV Nacionalinio teisingumo instituto internetiniame
puslapyje adresu http://www.ojp.usdoj.gov/nij
Svarbu tai, kad viešųjų darbų organizavimas yra subsidijuojamas Valstybinės darbo biržos.
• Informacija apie galimas finansines lengvatas, įdarbinus nusikaltusį jaunuolį.
Finansinė nauda yra vienas iš svarbių faktorių, skatinančių darbdavį įdarbinti nusikaltimus atlikusius jaunuolius. Šioje programoje numatyta vienkartinė tiesioginė
išmoka darbdaviams, įdarbinantiems nusikaltimus atlikusius jaunuolius. Tačiau tai nėra vienintelė galimybė gauti
valstybės paramą už suteiktą darbą nusikaltusiems jaunuoliams. Nemažai daliai šioje programoje dalyvaujančių
jaunuolių galima pritaikyti vieną iš valstybės subsidijuojamų įdarbinimo programų. Šiuo metu Valstybinėje darbo
biržoje skelbiamos 3 valstybės subsidijuojamos įdarbinimo
programos, kuriomis galima pasinaudoti įdarbinant nusikaltimus atlikusį jaunuolį:
• Įdarbinimas subsidijuojant;
• Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
• Viešieji darbai.
Valstybės subsidijuojamo įdarbinimo tvarka apibrėžiama 2006 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos
Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme. Šiame įstatyme
pažymima, kad per pastaruosius metus įvyko darbo rinkos
pokyčių — sumažėjo nedarbas, darbdaviams vis sunkiau
susirasti tinkamos kvalifikacijos darbuotojų. Tai rodo, kad
nusikaltimus atlikusių jaunuolių reabilitacijos įdarbinant
programa vykdoma jai palankiu metu. Įstatymas nustato
darbo ieškančių asmenų užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtumo rėmimo
politiką įgyvendinančių institucijų funkcijas, užimtumo
rėmimo priemones ir jų įgyvendinimo organizavimą bei
finansavimą.
Užimtumo rėmimo įstatyme numatyti šie papildomai
remiami asmenys:
• neįgalieji, kuriems nustatytas 20–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
• neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
• baigę profesinės reabilitacijos programas;
• pradedantys darbo veiklą pagal įgytą specialybę ir
profesiją;
• ilgalaikiai bedarbiai;
• vyresni kaip 50 metų darbingi asmenys;
• nėščios moterys, šeimos pasirinkimu vaiko motina
(įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas,
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faktiškai auginantis vaiką iki 8 metų arba neįgalų
vaiką iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą
vaiku invalidu);
• g rįžusieji iš laisvės atėmimo vietų, kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
• i ki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbę
2 ir daugiau metų;
•n
 uo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų priklausomi asmenys, baigę
psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
•p
 rekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės
socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas.
Tad įstatyme nėra tiesiogiai numatyta ilgalaikė parama
įdarbinant nusikaltimus atlikusius, bet laisvės atėmimu
nebaustus jaunuolius. Tačiau dalis jų gali priklausyti kai
kurioms čia nurodytoms grupėms — buvę bausti laisvės
atėmimu praeityje, nedirbę daugiau kaip 2 metus, baigę
gydymą dėl narkotikų vartojimo, turėti lengvą neįgalumo
lygį ar pradėti darbo veiklą pagal įgytą specialybę. Todėl
kiekvienu atveju verta paieškoti galimybių gauti finansinę
valstybės paramą ne tik pirmąjį įdarbinimo mėnesį, bet ir
ilgesnį laikotarpį. Nes programos uždavinys — kuo ilgesnis
jaunuolių įsitraukimas į darbinę veiklą.
Verta pasitarti su darbdaviu ir darbo biržos specialistu, kuriai remiamai grupei ir programai geriausia būtų
priskirti konkretų jaunuolį.
Ateityje būtina inicijuoti įstatymo papildymą, kad
kaip remiama grupė būtų įtraukti ir įdarbinami jaunuoliai, padarę nusikaltimus, bet nenubausti laisvės atėmimo
bausme.
Toliau trumpai apžvelgiamos konkrečios darbdavių
rėmimo programos, galimai tinkančios mūsų programai.
Įdarbinimas subsidijuojant. Pagal šią priemonę
įdarbinus neįgaliuosius, kuriems nustatytas 20–40 proc.
darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, darbdaviui už kiekvieną dirbantį asmenį per visą jo darbo laikotarpį bus mokama pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų
valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija.
Jeigu darbdaviai neterminuotam laikotarpiui įdarbins
įstatyme nurodytus kitų grupių asmenis, jie bus remiami
iki 12 mėn. darbdaviams mokant nustatytą subsidijos dydį,
o jei su įdarbintais asmenimis sudaromos terminuotos
darbo sutartys, subsidijos mokėjimo trukmė negali būti
ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
Papildomos informacijos apie įdarbinimą subsidijuojant, įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutarties ir pažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių,
įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą
jiems darbo užmokestį formas rasite 2006 m. liepos 31 d.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymu Nr. A1–220 patvirtintame Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos apraše.
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Darbdaviai, kurie
įdarbina profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų
absolventus ir sudaro sąlygas bedarbiams įgyti jiems
trūkstamų darbo įgūdžių tiesiog darbo vietoje ir tuo padeda įsitvirtinti darbo rinkoje, remiami iki 6 mėnesių.
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Šiuo atveju darbdaviams kiekvieną mėnesį už kiekvieną
įdarbintą bedarbį mokama subsidija, kuri negali viršyti
Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos
dydžio ir nuo įgyjantiems patirtį asmenims mokamo
darbo užmokesčio priskaičiuotų privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžio kompensacijų.
Taip pat darbdaviams iš dalies kompensuojamos darbo
įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo
išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos.
Papildomos informacijos apie darbo įgūdžių įgijimo
rėmimą, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutarties ir pažymos apie asmenų, įdarbintų įgyti darbo įgūdžių, dirbtą
darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo
šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo
valstybinio socialinio draudimo įmokas formas rasite 2006
m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymu Nr. A1–219 patvirtintame Darbo
įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos apraše.
Viešieji darbai. Darbdaviams, įdarbinusiems bedarbius viešiesiems darbams atlikti, kompensuojama 50 proc.
už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą
minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio
ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei
50 proc. už nepanaudotas atostogas. Bendra viešųjų darbų
trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip
6 mėnesiai.
Papildomos informacijos apie viešųjų darbų organizavimą, tipinės dvišalės bei trišalės viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutarties ir pažymos apie teritorinės darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų į viešuosius
darbus, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo
užmokestį formas rasite 2006 m. liepos 31 d. Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu
Nr. A1–214 patvirtintame Viešųjų darbų organizavimo
sąlygų ir tvarkos apraše.
Daugiau informacijos apie subsidijuojamas įdarbinimo
programas, visą Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo tekstą, elektronines sutarčių ir apskaitos formas
galite rasti šios programos prieduose bei Lietuvos darbo
biržos tinklapyje adresu http://www.ldb.lt ar panašiuose
puslapiuose, pvz., Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros agentūros http://www.svv.lt/index.php/lt/36477/.
• Informacijos apie jaunuolio teistumą suteikimas.
Darbdavys jau nuo pat pradžių žino, kad jam siūloma
įdarbinti jaunuolį, kuris yra atlikęs nusikaltimą ir teismo pripažintas kaltu. Tačiau dauguma darbdavių nori
sužinoti, kokį ar kokius nusikaltimus atliko šis jaunuolis.
Tai tarsi turėtų sumažinti jo baimę dėl galimų jaunuolio
poelgių darbo vietoje. Tačiau, kaip rodo užsienyje atliktos
apklausos (Lietuvoje tokios apklausos dar nebuvo atliktos),
darbdavių nuomonės apie tai, kokius nusikaltimus atlikusius jaunuolius geriau įdarbinti, o kokius ne, labai skiriasi. Didesnė dalis darbdavių nenori darbinti jaunuolių,
atlikusių smurtinius ir su narkotikais susijusius nusikaltimus. Tačiau kita dalis darbdavių geriau įdarbintų tokius
jaunuolius, nei tuos, kurie buvo teisti už vagystes. Tad nėra
aišku, kokia informacija apie teistumą padėtų sustiprinti
darbdavio pasitikėjimą nusikaltimą atlikusiu jaunuoliu, o
kokia — ne.

Lietuvos įstatymai apibrėžia, kad darbdaviai nėra tie
asmenys, kuriems privaloma suteikti informaciją apie
teistumą. Sužinojęs, kad, neatsiklausę sutikimo, darbdaviui
pasakėte, už ką jis buvo teisiamas, jaunuolis gali:
•p
 asijusti, kad buvo pažeistos jo asmeninės teisės;
• t ikėtis neigiamo darbdavio ir bendradarbių požiūrio
į save;
•d
 ėl abiejų šių priežasčių (supykęs arba gynybiškai
nusiteikęs) elgtis priešiškai.
Antra vertus, svarbu išlaikyti gerus santykius su
darbdaviu, sumažinti jo nerimą, padidinti pasitikėjimą
įdarbinamais jaunuoliais. Todėl verta pasitarti su nusikaltimą atlikusiu jaunuoliu, ar jis sutinka, kad darbdaviui būtų
pasakyta, už kokį nusikaltimą jis buvo teisiamas. Jeigu jis
sutinka ir darbdavys to reikalauja, tuomet tokią informaciją verta suteikti. Jeigu nesutinka, tuomet geriau to nedaryti. Tačiau abiem atvejais svarbu paklausti darbdavio, kodėl
jam svarbu sužinoti tokią informaciją, ko jis baiminasi,
kaip tokios žinios pakeis jo požiūrį į įdarbinamą jaunuolį.
• I nformacijos apie nusikaltusius jaunuolius įdarbinusį
darbdavį ir jo įmonę suteikimas.
Įdarbindami nusikaltimus atlikusius jaunuolius ir dalyvaudami jų reabilitacijos programoje darbdaviai atlieka
visuomenei naudingą darbą. Kaip padėka už tai, laikraščiuose, televizijos ar radijo laidose, savivaldybių organizuojamuose masiniuose renginiuose, programos lankstinukuose gali būti skelbiama apie tokią jų veiklą. Daugelyje
pasaulio šalių tokia informacija vertinama kaip nemokama
įmonės reklama. Kartu tai yra gera pačios reabilitacijos
programos socialinė reklama. Tačiau kai kurie darbdaviai
gali nepageidauti, kad informacija apie jų įmonėje įdarbintus nusikaltusius jaunuolius būtų skelbiama viešai (pvz.,
bijodami, kad tai atbaidys klientus). Todėl tokia informacija turėtų būti skelbiama tik gavus įmonės vadovo sutikimą.
Savarankiškas darbas
1. Susipažinti su Lietuvos valstybinės darbo biržos tinklapiu, subsidijuojamo įdarbinimo programomis.
2. Pasirinkus 3 kuruojamus nusikaltimus atlikusius
jaunuolius, numatyti kiekvienam galimą pritaikyti įdarbinimo subsidijuojant programą.

1.2.2. Individualūs susitikimai su darbdaviais
Individualių susitikimų su darbdaviais tikslas —
įtraukti juos į dalyvavimą nusikaltimus atlikusių jaunuolių
reabilitacijos programoje ir teikti jiems praktinę pagalbą.
Pirmo individualaus susitikimo su darbdaviu (ar keletu
darbdavių) metu sprendžiami tokie uždaviniai:
• Suteikti informaciją apie programą;
• Pasiūlyti dalyvauti nusikaltimus atlikusių jaunuolių
reabilitacijos įdarbinant programoje;
• Paskatinti darbdavį įdarbinti nusikaltimą atlikusius
jaunuolius;
• Išdėstyti naudą, kurią darbdaviui, jaunuoliui ir
visuomenei duotų nusikaltimą atlikusio jaunuolio
įdarbinimas;
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• Suteikti informaciją apie darbdaviui siūlomą finansinę ir praktinę pagalbą, jeigu jis sutinka įdarbinti
nusikaltimus atlikusius jaunuolius;
• Išklausyti darbdavio nuomonę apie programą;
• Aptarti, kokios abejonės kyla darbdaviui dėl darbo
suteikimo nusikaltimą atlikusiems jaunuoliams;
• Išsiaiškinti, kokios pagalbos pageidautų darbdavys,
sutikęs įdarbinti nusikaltimus atlikusius jaunuolius,
aptarti, kaip ji bus teikiama;
• Išsiaiškinti, kiek nusikaltimus atlikusių jaunuolių gali
ir planuoja įdarbinti darbdavys;
• Pasikeisti kontaktiniais duomenimis (adresas, telefono nr., el. pašto adresas), susitarti dėl kito susitikimo;
• Pasiteirauti, ar darbdavys pageidautų, kad informacija apie tai, kad jo įmonėje įdarbinti nusikaltimus
atlikę jaunuoliai, būtų viešai skelbiama;
• Pasiteirauti, ar darbdavys žino kitą įmonę ar darbdavį, galintį susidomėti nusikaltimus atlikusių jaunuolių įdarbinimu.
Savarankiškas darbas
1. P
 aruošti susitikimo su potencialiu darbdaviu planą.
Reikia dviejų variantų — pirmajam susitikimui,
kurio tikslas — įtraukti jį į dalyvavimą programoje,
ir pakartotiniam susitikimui, kurio tikslas — suteikti jam paramą dalyvaujant programoje.
2. T
 ris kartus bandyti susitikti su darbdaviais. Išanalizuoti susitikimų rezultatus ir atsakyti į klausimus:
a) Ar pavyko pasiekti užsibrėžtą tikslą?
b) Kokių problemų iškilo?
c) Kaip galima spręsti analogiškas problemas?
d) Kokių resursų (informacijos, įgūdžių, žmogiškų resursų ar kt.) reikia iškilusioms problemoms spręsti?
• Paprašyti su pažįstamais pasidalinti informacija apie
nusikaltimus atlikusių jaunuolių reabilitacijos įdarbinant programą;
• Darbdaviui atsisakius įdarbinti nusikaltimus atlikusius jaunuolius, padėkoti už sugaištą laiką, palikti
savo kontaktinį telefoną ir galimybę ateityje kreiptis
dėl įdarbinimo, paprašyti su pažįstamais pasidalinti
informacija apie nusikaltimus atlikusių jaunuolių
reabilitacijos įdarbinant programą.
Pakartotiniai susitikimai su darbdaviais, įdarbinusiais nusikaltimus atlikusius jaunuolius, skirti palaikyti gerą kontaktą
ir darbdavio motyvaciją toliau dalyvauti programoje bei suteikti jam reikiamą praktinę pagalbą. Pakartotiniai susitikimai
gali vykti ne su pačiu darbdaviu, bet su asmeniu, kuris įmonėje
tiesiogiai atsako už įdarbintus nusikaltimus atlikusius jaunuolius. Pakartotinių susitikimų metu sprendžiami uždaviniai:
• Parodyti, kad domitės, kaip sekasi darbdaviui, įdarbinusiam nusikaltimus atlikusius jaunuolius, esate
pasiruošę suteikti pagalbą;
• Išsiaiškinti, kaip vyksta nusikaltimą atlikusio jaunuolio reabilitacija;
• Pasiteirauti, kaip dirba jūsų įdarbinti nukreiptas
jaunuolis;
•P
 asiteirauti, kokios problemos dėl jo darbo iškyla
įmonėje;
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• Pasiteirauti, ar kyla problemų dėl jo elgesio, bendravimo;
• Pasiteirauti, ar jaunuolis neturi asmeninių problemų,
kurias būtų pastebėjęs darbdavys ar bendradarbiai;
• Aptarti, kaip sprendžiamos iškylančios problemos;
• Patarti, kaip gali būti sprendžiamos iškylančios
problemos;
• Jei reikia, patarti, kur kreiptis papildomos pagalbos
ar apsiimti tarpininkauti siekiant tokios pagalbos
įdarbintam jaunuoliui (pvz., nukreipimas psichiatro ar psichologo konsultacijai dėl psichologinių
problemų, socialiniam darbuotojui dėl socialinių
problemų);
• Pasiteirauti, ar dalyvauja paramos grupės darbdaviams susitikimuose, jeigu nedalyvauja, išsiaiškinti
kodėl, suteikti informacijos, kur ir kada jie vyksta;
• Pasiteirauti, ar darbdavys naudojasi galima finansine
parama (įdarbinimo subsidijuojant programomis),
priminti apie tokias galimybes, jeigu jomis nesinaudoja;
• Padėkoti, kad bendradarbiauja programoje;
• Susitarti dėl kito susitikimo.
Pirmas pakartotinis susitikimas rekomenduojamas
praėjus 1–2 savaitėms po įdarbinimo. Vėliau, jei nėra didesnių problemų, kartą per mėnesį (iki 6 mėnesių). Iškilus
rimtoms problemoms — dažniau. Pirmus du kartus rekomenduojami susitikti gyvai, vėliau susitikimus gali pakeisti
telefoniniai pokalbiai.

1.2.3. Paramos grupės darbdaviams
Paramos grupės darbdaviams tikslas — teikti jiems
reikiamą praktinę pagalbą, spręsti iškylančias problemas
dėl įdarbintų nusikaltimus atlikusių jaunuolių elgesio,
bendravimo, palaikyti dalyvavimo nusikaltimus atlikusių
jaunuolių reabilitacijos įdarbinant programoje tęstinumo
motyvaciją. Kaip rodo anksčiau vykdytų nusikalsti linkusių jaunuolių reabilitacijos įdarbinant programų rezultatų
analizė, darbdavių ir kitų tiesiogiai su šiais jaunuoliais
dirbančių žmonių palaikymas, individualios ir grupinės
konsultacijos jiems yra lemiamas faktorius, užtikrinantis
programos tęstinumą ir efektyvumą.
Paramos grupės tikslai:
• Teikti praktinę pagalbą darbdaviams — padėti spręsti problemas, iškylančias dėl įdarbintų nusikaltimus
atlikusių jaunuolių darbo, elgesio ar bendravimo;
• Sekti nusikaltimus atlikusių jaunuolių reabilitacijos
įdarbinant programos eigą, kiekvieno konkretaus
jaunuolio reabilitacijos procesą;
• Pasikeisti informacija apie iškylančias problemas, jų
sprendimo būdus;
• Suteikti informacijos apie nusikalsti linkusių jaunuolių psichologinius ypatumus, galimas psichologines problemas, efektyvius bendravimo ir konfliktų
sprendimo būdus;
• Suteikti informacijos apie programoje teikiamą
pagalbą ir papildomus resursus šioms problemoms
spręsti;
• Įgalinti ir aktyvinti darbdavius efektyviau panaudoti
savo ir darbo kolektyvo resursus jaunuolio elgesio ir
bendravimo problemoms spręsti.
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Rekomenduojama, kad pataisos inspekcijos darbuotojai visiems darbdaviams, įdarbinusiems jų siuntimu
nusikaltimus atlikusius jaunuolius, pateiktų argumentų
dalyvauti paramos darbdaviams grupėje, organizuojamoje
prie seniūnijos, bendruomenės centro ar kitos tinkamos
konkrečioje vietovėje institucijos.
Paramos grupę organizuoti ir jai vadovauti gali socialinis darbuotojas, susipažinęs su šios programos turiniu
ir medžiaga. Rekomenduojama, kad visiems susirinkimams vadovautų tas pats darbuotojas, nors kai kuriems
grupės susirinkimams papildomai gali būti kviečiami kiti
specialistai — PI darbuotojai, psichologai, psichiatrai,
darbo biržos specialistai. Tam tikros srities ekspertai padės
aptarti tokias iškilusias problemas, kurioms reikia gilesnio
tos srities išmanymo ir patirties.
Rekomenduojamas grupės dydis — 12–15 žmonių.
Rekomenduojama, kad grupės susirinkimai vyktų nuolatinėje vietoje tuo pačiu laiku. Rekomenduojama vieno
užsiėmimo trukmė — 1,5 val. Rekomenduojamas grupės
susitikimų dažnis — kartą per 2–4 savaites. Grupiniai susirinkimai turėtų vykti visą programos vykdymo laikotarpį.
Informaciją apie grupės susirinkimų laiką ir vietą turi
žinoti visi PI ir kitų programoje dalyvaujančių institucijų
darbuotojai. Prieš pirmus susirinkimus rekomenduojama
asmeniškai (galima telefonu) darbdaviui ar tiesiogiai už
įdarbintą jaunuolį atsakingam darbuotojui priminti apie
grupės susitikimo laiką ir vietą. Informacija apie grupę turi
būti lengvai prieinama — PI, savivaldybių ir kitų programoje dalyvaujančių institucijų internetiniuose tinklapiuose, skelbimų lentose, lankstinukuose.

•m
 entorystės principai;
• s ubsidijuojamos įdarbinimo programos.
Daugiau informacijos šiomis temomis pateikiama
kituose šios programos skyriuose.

1.3. Jaunuolių poreikių ir galimybių
įvertinimas
Metodikos jaunuolių poreikiams, galimybėms ir motyvacijai įvertinti
Darbo su jaunuoliais, turinčiais mokymosi, emocinių ir
elgesio sutrikimų, ypatumai
Tikslai:
1. Individualaus darbo su nusikaltusiu jaunuoliu efektyvumo didinimas.
2. Efektyvaus bendravimo su jaunuoliais, turinčiais
mokymosi, emocinių ir elgesio sutrikimų, įgūdžių
tobulinimas.
Uždaviniai:
1. Apmokyti dirbti su nusikaltusių jaunuolių poreikių,
galimybių ir motyvacijos įvertinimo metodika.
2. Suteikti žinių apie bendravimą su jaunuoliais, turinčiais mokymosi, emocinių ir elgesio sutrikimų.
3. Suteikti žinių ir įgūdžių, būtinų individualiai intervencijai planuoti.
Formos/ metodai:
paskaitos, testai, praktinės užduotys, savarankiškas darbas

Pirmo susirinkimo metu ir naujiems dalyviams
įsijungus į grupės susitikimą reikėtų aptarti pagrindinius
principus: dalyvių lygiateisiškumą, laisvę atvirai reikšti savo jausmus ir mintis, konfidencialumą (asmeninio
pobūdžio informacija, išgirsta grupėje, neaptariama už
jos ribų), lankymo reguliarumas (skatinti dalyvauti ne tik
tada, kai jau iškyla problemų).

Turinys:
1. Pusiau struktūruotas interviu, skirtas jaunuolių
poreikiams, galimybėms ir motyvacijai įvertinti.
2. Pagrindiniai bendravimo su nusikaltusiais jaunuoliais, turinčiais mokymosi, emocinių ir elgesio
sutrikimų, principai.
3. Individualaus intervencijos plano sudarymas.

Grupės susirinkimų metu aptariamų klausimų turinį
numato pats vadovaujantysis. Rekomenduojama aptariamas
problemas pasirinkti atsižvelgus į grupės dalyvių pageidavimus ar iškylančias problemas. Rekomenduojama susirinkimo pradžioje skirti laiko laisvai aptarti, kaip sekasi įdarbintiems jaunuoliams ir jų darbdaviams, kokios problemos
iškyla, kaip jos buvo sprendžiamos, ar pavyko jas išspręsti,
ar buvo galvota apie kitus sprendimo būdus, kokia pagalba
būtina joms spręsti. Reikėtų skatinti į diskusiją įsitraukti
visus dalyvius, kad jie pasidalintų savo tokių problemų
sprendimo patirtimi ir idėjomis, kaip tokias problemas būtų
galima spręsti. Jeigu yra iš anksto numatyta diskusijos tema
ar pakviestas specialistas, tam rekomenduojama skirti pakankamai laiko antroje grupės susitikimo dalyje. Galimos temos:
• nusikalsti linkusių jaunuolių psichologiniai ypatumai ir galimos psichologinės problemos;
• problemos, susijusios su narkotikų vartojimu;
• efektyvūs bendravimo ir konfliktų sprendimo būdai;
• darbo ir nusikaltimų atsisakymo motyvacijos stiprinimas;

Laukiami rezultatai:
1. Nusikaltusio jaunuolio rizikos ir apsauginių faktorių
įvertinimas.
2. Efektyvi intervencija pagal sudarytą individualų
planą.

1.3.1. Jaunuolių poreikių, galimybių bei motyvacijos įvertinimo metodai
(apimtis: 4 val. auditorinio darbo, 16 val. savarankiško darbo)
Norėdami sukurti tinkamą socialinę aplinką nusikaltusių jaunuolių reintegracijai, turime pirmiausia išsiaiškinti,
įvertinti jų nusikalstamą elgesį skatinančius bei apsaugančius nuo tokio elgesio veiksnius. Šių veiksnių žinojimas
leidžia numatyti nusikalstamo elgesio pasikartojimo riziką
ir planuoti tinkamas intervencijas šiai rizikai sumažinti.
Pradėti reiktų nuo išsamios informacijos surinkimo.
Geriausiai žinoma užsienyje taikoma metodika, kuri padeda
nustatyti pakartotinio nusikalstamumo riziką, yra Priežiūros
lygio inventorius arba LSI (Level of Supervision Invento-
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ry (1982) ir Paslaugų teikimo inventarijus (Level of service
inventory Andrews, Bonta, 1995). Jomis remiantis Didžiojoje
Britanijoje yra sukurta išsami svarbiausias nusikalstamo
elgesio aplinkybes įvertinanti programa OASys, skirta teisės
pažeidėjo nusikalstamo elgesio rizikai ir jo patiriamiems
sunkumams bei poreikiams nustatyti. Metodiką sudaro du
variantai: trumpasis OASys1 ir išsamusis OASys 2. Kita daug
informacijos apie nusikalsti linkusį paauglį leidžianti surinkti
metodika yra Paauglių narkotikų diagnozavimas (ADAD —
Adolescent Drug Abuse Diagnosis, Alfred S. Friedman, Arlene
Terras). Ši metodika sukurta informacijai apie narkotikų vartojimą rinkti, vėliau metodika plačiai imta taikyti renkant apie
paauglį bendrą, sistemingą informaciją, leidžiančią planuoti
intervencijas. (Detalesnius metodikų aprašymus rasite R. Žukauskienės metodinėse rekomendacijose „Individualus darbas
su nusikalsti linkusiu vaiku“.)
Mes siūlome savo sudarytą metodiką — pusiau struktūruotą interviu, skirtą 16–21 metų jaunuolių psichologinei būklei, problemoms, poreikiams, galimybėms įvertinti.
Interviu gali atlikti su metodikos taikymu susipažinę PI
darbuotojai: psichologas, socialinis darbuotojas, inspektorius. Interviu atliekantis specialistas (vertintojas):
- apklausia paauglį;
- surašo atsakymus (pažymi tinkamą atsakymo variantą arba užrašo paauglio atsakymą);
- remdamasis paauglio atsakymais, įvertina problemos
išreikštumą;
- įvertina savo stebėjimų duomenis;
- viską apibendrinęs, nustato:
a) rizikos veiksnius;
b) apsauginius veiksnius.
Šie duomenys gali būti panaudojami sudarant intervencijos planą, kuriant pagalbos nusikaltusiam jaunuoliui strategiją.
Interviu sudaro 11 skalių. Kiekvienos skalės pabaigoje — sugraduota įverčių tiesė, kurioje vertintojas pažymi
savo nuomonę apie problemos stiprumo laipsnį. Apklausus ir įvertinus problemų stiprumą, duomenys apibendrinami lentelėje. Vertintojas vienas ar kartu su komandos
nariais nustato pagalbos teikimo prioritetus.
Instrukcija, kurią vertintojas pateikia paaugliui:
Užduosiu klausimus apie įvairius Tavo gyvenimo dalykus. Norėčiau Tave geriau pažinti, kad geriau suprasčiau,
kokios pagalbos Tau reikia.
Anketiniai duomenys (jei turite bylą, galite nebeklausti, užteks išsiaiškinti, ar niekas nepasikeitė):
Vardas, pavardė
Gimimo metai
Adresas
Telefonas
Mokykla
Darbovietė
Šeiminė padėtis
Teisės pažeidimo apibūdinimas
Interviu susideda iš 11 skalių:
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I. Teisės pažeidimai
1. Kiek kartų ir kokiomis bausmėmis esi baustas (patekęs į
policiją)?			
2. Kokius teisės pažeidimus esi padaręs:
(varnele pažymėkite tinkamą atsakymą)
a) vagystė;
b) valkatavimas;
c) vandalizmas;
d) automobilių vagystė;
e) padegimas;
f) apiplėšimas;
g) įsilaužimas;
h) seksualinė prievarta;
i) smurtas;
j) narkotikų prekyba;
k) žmogžudystė;
l) kita........................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Kokio amžiaus būdamas atlikai pirmąjį nusikaltimą?.......
.................................................................................................
4. Kada nusikaltai paskutinį kartą?.........................................
5 Kas Tave skatina nusikalsti?................................................
6. Kaip manai, kas Tave gali sulaikyti nuo nusikalstamos
veiklos?.....................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Atsakymus apibendrinkite ir, apibraukdami skaičių, įvertinkite problemą.

1----------2----------3----------4----------5
Problemos įvertinimas:
1 – nėra problemos; 2 – nedidelė problema; 3 – vidutiniška problema;
4 – rimta problema; 5 – labai rimta problema.
(Problema tuo sunkesnė, kuo atlikti nusikaltimai sunkesni,
dažnesni, kuo mažesnis atsparumas.)
II. Šeima
1. Išvardink kartu su Tavimi gyvenančius šeimos narius.....
................................................................................................
a) K
 oks jų išsilavinimas, kokios profesijos?....................
......................................................................................
b) Jei jie dirba, tai kokį darbą?..........................................
.......................................................................................
c) Jei jie mokosi, tai kur?...................................................
.......................................................................................
d) Jei nedirba, ar gauna socialinę pašalpą?......................
.......................................................................................
e) Kokios Tavo šeimos mėnesinės pajamos?....................
.......................................................................................
2. Ar kuris nors iš Tavo tėvų:
a) buvo teistas;
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b) vartoja narkotikus;
c) piktnaudžiauja alkoholiu;
d) serga psichikos liga;
e) turi fizinę negalę;
f) kita.................................................................................
.................................................................................................
3. Apibūdink savo šeimos narių tarpusavio santykius:
a) gerai sutaria;
b) nuolat konfliktuoja;
c) smurtauja vieni prieš kitus;
d) kita.................................................................................
.................................................................................................
4. Su kuriuo šeimos nariu geriausiai sutari?..........................
.................................................................................................
5. Su kuriuo šeimos nariu dažniausiai konfliktuoji?.............
.................................................................................................
6. Kaip jautiesi savo šeimoje:
a) gerai, manimi rūpinasi, mane supranta ir palaiko;
b) blogai, jaučiuosi nereikalingas, nemylimas;
c) man tas pats, aš galiu pats savimi pasirūpinti;
d) kita.................................................................................
.................................................................................................
1----------2----------3----------4----------5
III. Bendraamžiai
1. Ar turi ir kiek turi artimų draugų?.....................................
.................................................................................................
2. Ar tarp Tavo draugų yra teistų už nusikaltimus?
Taip
Ne
3. Apibūdink savo santykius su draugais:
a) lengvai susidraugauju, greitai išsiskiriu;
b) mane su draugais sieja stiprūs ryšiai;
c) negaliu būti vienas, man nuolat reikia draugų;
d) su kai kuriais draugauju nuo pat vaikystės;
e) man nereikia draugų, geriau būti vienam;
f) kita ................................................................................
.................................................................................................
4. Ar lengvai pasiduodi draugų įtakai?
Taip
Ne
5. Kaip pasikeitė Tavo draugų ratas po nusikaltimo?............
.................................................................................................
6. Kokia veikla užsiimi kartu su draugais?.............................
.................................................................................................
1----------2----------3----------4----------5
IV Mokymasis
1. Koks Tavo išsilavinimas?.....................................................
.................................................................................................
2. Kokie Tavo mokymosi rezultatai (pažymiai)?...................
.................................................................................................
3. Ar esi kartojęs kursą?
Taip
Ne
4. Už ką buvai pašalintas iš mokyklos:
a) dėl nepažangumo;
b) dėl blogo elgesio;
c) bėgimo iš pamokų;
d) kita………………… …………...

5. Kaip vertini savo sugebėjimus mokytis:
a) esu pakankamai gabus ir galiu gerai mokytis;
b) esu gabus, bet tingiu;
c) mokytis man nesiseka, nors ir stengiuosi;
d) kita.................................................................................
.................................................................................................
6. Ar norėtum mokytis toliau?
Taip Ne
Jei taip, tai kokios pagalbos Tau reiktų:
a) išsiaiškinti savo galimybes;
b) sužinoti, kur galėčiau mokytis;
c) finansinės paramos;
d) papildomos kai kurių dalykų mokytojų pagalbos;
e) kita.................................................................................
.................................................................................................
1----------2----------3----------4----------5
V. Darbas
1. Jei esi dirbęs, kiek laiko ilgiausiai išdirbai vienoje darbovietėje?.....................................................................................
.................................................................................................
2. Kiek darboviečių esi pakeitęs ir dėl kokių priežasčių?.......
.................................................................................................
.................................................................................................
3. Kokia Tavo profesija?...........................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
4. Kokį darbą norėtum dirbti?................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5. Kokį atlyginimą norėtum gauti?.........................................
.................................................................................................
.................................................................................................
6. Kas Tau trukdo įsidarbinti?.................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
1----------2----------3----------4----------5
VI. Laisvalaikis
1. Išvardink savo pomėgius........................................ ............
2. Ar manai, kad Tavo laisvalaikis turiningas?
Taip Ne
3. Su kuo leidi savo laisvalaikį?...............................................
.................................................................................................
4. Ar dažnai neturi ką veikti?
Taip
Ne
5. Kas trukdo praleisti laisvalaikį taip, kaip Tu norėtum?.....
.................................................................................................
6. Apie kokį laisvalaikį Tu svajoji?..........................................
.................................................................................................
1----------2----------3----------4----------5
VII. Elgesio ir emocijų kontrolė
1. Ar esi linkęs iš anksto apgalvoti savo veiksmus?
a) visada apgalvoju, kaip pasielgsiu;
b) dažniausiai pirma padarau, po to pagalvoju;
c) ilgai svarstau, kaip turėčiau pasielgti;

NESUSIJUSIOMIS SU LAISVĖS ATĖMIMU, IR ASMENIMIS, PALEISTAIS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ
d) apie savo elgesį negalvoju;
e) kita
2. Kaip elgiesi kritinėse situacijose?........................................
.................................................................................................
3. Ar dažnai gailiesi dėl neapgalvotų savo veiksmų?
Taip
Ne
4. Kas dažniausiai Tave supykdo?...........................................
.................................................................................................
5. Kaip ir ant ko išlieji savo pyktį ir nepasitenkinimą?..........
.................................................................................................
6. Ką norėtum keisti savo elgesyje:
a) būti kantresnis;
b) išmokti suvaldyti savo pyktį;
c) apgalvoti savo veiksmus;
d) nereaguoti taip jautriai į kritiką ir pašaipas;
e) kita.................................................................................
.................................................................................................
1----------2----------3----------4----------5
VIII. Psichologinė būklė
1. Kokių psichologinių problemų esi turėjęs?........................
.................................................................................................
2. Ar esi konsultavęsis su psichologu ar psichiatru?..............
.................................................................................................
3. Ar turi psichologinių problemų šiuo metu?
Taip
Ne
4. Kokie sunkumai Tave vargina šiuo metu:
a) jauti baimę;
b) jauti kaltę;
c) patiri nerimą;
d) esi nuolat nusiminęs;
e) kyla minčių apie savižudybę;
f) negali užmigti;
g) beveik nemiegi;
h) vargina įkyrios mintys;
i) jautiesi kupinas sunkiai suvaldomo pykčio, neapykantos, keršto;
j) nesinori su niekuo bendrauti;
k) jautiesi neteisingai apkaltintas;
l) kita..................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
5. Kokios psichologinės pagalbos šiuo metu Tau reikia?.......
.................................................................................................
.................................................................................................
6. Psichologinė būklė vertinama ne tik pagal atsakymų
rezultatus, bet ir remiantis jaunuolio stebėjimu.
Vertintojas užpildo stebėjimo lentelę:
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1-----------2----------3----------4----------5
IX. Alkoholis
1. Ar vartoji alkoholinius gėrimus?
Taip Ne
2. Kaip dažnai, kokių gėrimų ir kokį kiekį išgeri?..................
.................................................................................................
3. Kaip alkoholis Tave veikia:
a) darausi linksmesnis ir atsipalaiduoju;
b) tampu piktas, konfliktuoju;
c) netenku kontrolės, nežinau, ką darau;
d) einu miegoti;
e) kita..........................................................................
.................................................................................................
2. Ar buvai netekęs sąmonės vartodamas alkoholį?
Taip
Ne
3. Ar esi padaręs nusikaltimų būdamas apsvaigęs nuo
alkoholio?
Taip
Ne
4. Išvardink kelias priežastis, kodėl vartoji alkoholinius
gėrimus....................................................................................
1----------2----------3----------4----------5
X. Narkotikai
1. Ar vartoji narkotikus?
Taip Ne
2. Kaip dažnai ir kokius narkotikus esi vartojęs anksčiau?...
.................................................................................................
3. Ar esi patyręs abstinencijos būklę, negaudamas narkotikų?
Taip Ne
4. Ar norėtum nustoti vartoti narkotikus?
Taip Ne
5. Ar narkotikų vartojimas susijęs su Tavo nusikalstama
veikla?
Taip Ne
6. Ar esi pats gaminęs ar pardavinėjęs narkotikus?
Taip Ne
1----------2----------3----------4----------5
XI. Socialinė parama
1. Ar turi į ką kreiptis, jei Tau atsitinka nelaimė?
Taip
Ne
2. Išvardink kelis asmenis, į kuriuos galėtum kreiptis pagalbos.............................................................................................
3. Kas ir kada Tau yra suteikę pagalbą anksčiau?..................
................................................................................................
4. Kuriais asmenimis Tu labiausiai pasitiki?..........................
.................................................................................................

Išvaizda

Kalba

Supratimas

Bendravimas

Nuotaika

Tvarkinga,
atitinkanti amžių ir
situaciją. Netvarkinga, nevalyva.
Iššaukianti,
demonstratyvi.
Kita:

Sklandi,
aiški,
platus žodynas.
Skurdi,
sunkiai suprantama.
Kita:

Supranta klausimus,
supranta atsakymų
prasmę.
Kita:

Noriai bendrauja,
atvirai kalbasi.
Užsisklendęs,
vengia žvilgsnio, nusiteikęs priešiškai.
Išsisukinėja, nebendradarbiauja.
Kita:

Patenkintas,
linksmas.
Prislėgtas,
nusiminęs,
nerimastingas,
piktas.
Kita:
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5. Kuriomis institucijomis Tu labiausiai pasitiki?..................
.................................................................................................
6. Kokios paramos Tau labiausiai reiktų:
a) socialinės;
b) medicininės;
c) psichologinės;
d) materialinės;
e) teisinės;
f) kita ................................................................................
.................................................................................................
1----------2----------3----------4----------5

Daugiausiai taškų surinkusios sritys laikomos problemiškiausiomis. Kaip jau minėta, vertintojas, surašęs
kiekvienos skalės taškus, vienas ar kartu su kitu specialistu
apgalvoja ir trumpai pagrindžia pagalbos teikimo prioritetus.
Praktinė užduotis: išmokti taikyti pusiau struktūruotą interviu (2 val.)
1. Seminaro dalyviai susiskirsto poromis ir apklausia
vienas kitą, naudodamiesi pusiau struktūruotu interviu. Duodantis interviu asmuo prisimena konkretų
lygtinai nuteistą jaunuolį ir į klausimus atsakinėja „jo
vardu“.
2. Įvertinama kiekviena skalė, rezultatai surašomi
į lentelę. Trumpai raštu pagrindžiamas pagalbos
būtinumas.
3. Visi dalyviai aptaria interviu rezultatus, pateikia savo
pastabas ir pasiūlymus.
Savarankiškas darbas: pusiau struktūruoto interviu
praktinis taikymas (12 val.)
Dalyviai gauna pusiau struktūruoto interviu
protokolus ir savarankiškai apklausia bei įvertina po 5
probleminius paauglius.

Taškai
Teisės
pažeidimai
Šeima
Bendraamžiai
Mokymasis
Darbas
Laisvalaikis
Elgesys ir
emocijų
kontrolė
Psichologinė
būklė
Alkoholis
Narkotikai
Socialinė
parama

Pagalbos būtinumo pagrindimas
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Praktinė užduotis: pusiau struktūruoto interviu panaudojimas efektyviai intervencijai (2 val.).
Dalyviai pasiskirsto į grupeles po 4 žmones. Kiekviena grupelė:
• aptaria savarankiško darbo rezultatus;
• išsiaiškina savarankiško darbo metu iškilusias problemas;
• pasirenka po vieną atvejį ir, remdamiesi interviu vertinimais, sudaro reintegracijos priemonių planą:

Specialistai

Tikslai

Uždaviniai

Būtinos paslaugos

Numatoma
trukmė

PI inspektorius

Psichologas

Psichiatras

Socialinis darbuotojas

Mokytojas

Mentorius

Kiti pareigūnai ar
bendruomenės
atstovai
• Kiekviena grupė pristato sudarytą planą;
• Visi kartu aptaria rezultatus.
Bendravimo ir darbo su rizikos grupės jaunuoliais ypatumai, nulemti jų raidos, mokymosi, elgesio ir emocijų problemų
(apimtis: 4 val. auditorinio darbo, 20 val. savarankiško darbo)
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1.3.2.1. Praktinės užduotys ir savarankiški darbai
Rengdamiesi šiam seminarui, dalyviai turi atlikti 3 savarankiškus darbus:
a) aprašyti rizikos grupės jaunuolio atvejį;
b) studijuoti literatūrą nurodytomis temomis;

c) p
 arengti pokalbio su rizikos grupės jaunuoliu protokolą.
Remiantis savarankiško darbo medžiaga, seminaro
metu bus atliekamos praktinės užduotys.

Savarankiškas darbas: atvejo aprašymas
Šį savarankišką darbą dalyviai turi atlikti prieš pradėdami nagrinėti temą. Atliktą darbą turi vadovaujančiajam
pristatyti prieš seminarą.
Užduotis: kiekvienas dalyvis turi aprašyti vieno iš rizikos grupės jaunuolių, su kuriais dirba, atvejį. Aprašymui
reikia pasirinkti ne naują atvejį, o tokį, apie kurį turima pakankamai duomenų. Rekomenduojama apimtis: 1–2 spausdinti puslapiai (A4 formatas, 12 dydis, 1 intervalas). Rekomenduojama atvejo aprašymo forma:

RIZIKOS GRUPĖS JAUNUOLIO ATVEJO APRAŠYMAS
Jaunuolis:__X________ Pareigūnas/specialistas:___________Y____________
(inicialai, lytis, amžius)
(vardas, pavardė, pareigos)
Gyvenimo istorija: kokioje šeimoje ir kokiomis aplinkybėmis augo, traumuojantys įvykiai, netektys, smurtas,
artimųjų įsitraukimas į nusikalstamą veiklą.
Dabartinė gyvenimo situacija: kur ir su kuo gyvena, materialinė padėtis, darbinis ir šeimyninis statusas, pagrindiniai artimiausios aplinkos stresoriai.
Mokymosi galimybės ir pasiekimai.
Artimų santykių ir bendravimo pobūdis.
Medicininiai duomenys: somatinės ir psichiatrinės diagnozės, priklausomybės.
Nusikalstamo elgesio istorija: įvykdyti teisės pažeidimai, teismo skirtos bausmės.
Šie atvejų aprašymai bus naudojami seminare nagrinėjant rizikos grupės jaunuolių ypatumus —geresnis jų
supratimas užtikrins veiksmingesnį pareigūnų bendravimą su rizikos grupės jaunuoliais.

Savarankiškas darbas: literatūros studijavimas
Dalyviai turi savarankiškai studijuoti teorinę medžiagą, pateiktą II (Pozityvios socialinės aplinkos kūrimo) programos metodinėse rekomendacijose. Tikslinga išnagrinėti šias temas:
★ Paauglystės raidos stadijos ir uždaviniai;
★ Būdingiausi paauglių psichikos ir elgesio sutrikimai;
★ Agresyvumo priežastys, pasireiškimas, įveikimo būdai;
★ Disfunkcinės šeimos;
★ Patirtos prievartos požymiai ir ilgalaikės pasekmės;
★ Mokymosi sunkumai.
Gauta informacija bus naudojama ir įtvirtinama seminare nagrinėjant dalyvių aprašytus rizikos grupės jaunuolių
atvejus.
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Savarankiškas darbas: pokalbio protokolas
Šį savarankišką darbą dalyviai turi atlikti prieš pradėdami nagrinėti temą. Atliktą darbą vadovaujančiajam turi
pristatyti prieš seminarą.
Užduotis: kiekvienas dalyvis turi parengti vieno savo pokalbio su rizikos grupės jaunuoliu pažodinį protokolą —
užrašus. Pažodinį protokolą geriausia surašyti iš karto po pokalbio. Šiam darbui atlikti gali prireikti kelių bandymų,
nes nėra lengva iš atminties užrašyti visą pokalbio eigą (prisiminti klausimų ir atsakymų formuluotes, pasakymus,
pokalbio temų eiliškumą). Svarbu, kad dalyviai užrašytų realiai vykusius pokalbius, nesistengdami prikurti ar pagražinti.
Pokalbio su rizikos grupės jaunuoliu protokolas turi būti surašytas dialogo forma, naudojant tiesioginę kalbą.
Rekomenduojama apimtis: 2–4 spausdinti puslapiai (A4 formatas, 12 dydis, 1 intervalas). Rekomenduojama protokolo forma:

POKALBIO SU RIZIKOS GRUPĖS JAUNUOLIU PROTOKOLAS
Jaunuolis:__X________ Pareigūnas/specialistas:___________Y____________
(inicialai, amžius)
(vardas, pavardė, pareigos)
Data:_____________ Pokalbio vieta:_ _________________________________________________________
Pokalbio tikslas:_____________________________________________________________________________
Pokalbio trukmė:____________________________________________________________________________
Y	 (pareigūno žodžiai)
X (jaunuolio žodžiai)
ir t. t.

Šie pokalbių protokolai bus reikalingi seminare nagrinėjant bendravimo su rizikos grupės jaunuoliais ypatumus,
panaudojant vaidmenų žaidimą ir diskusiją.

Praktinė užduotis: atvejo aptarimas, diskusija
1. Seminaro vadovaujantysis atrenka vieną iš dalyvių pristatytų atvejų aprašymų.
2. Šio aprašymo autorius, remdamasis aprašymu, visai grupei papasakoja apie atvejį.
3. Atvejis aptariamas remiantis studijuota literatūra.
4. Atvejo aptarimo–grupinės diskusijos metu dalyviai turi atsakyti į šiuos klausimus;
1) Kaip galima paaiškinti šio jaunuolio nusikalstamo elgesio priežastis?
2) Kokios paauglystės raidos stadijos yra šis jaunuolis? Ar galima jo raidą laikyti normalia?
3) Kokių raidos uždavinių šis jaunuolis nėra įveikęs, kurios funkcionavimo sritys yra problemiškiausios?
4) Kokie rizikos faktoriai būdingi šio jaunuolio gyvenimo istorijai ir dabartinei aplinkai?
5) Kokie apsauginiai individualūs, šeimos ir bendruomenės faktoriai būdingi
šiam atvejui?
6) Ar šio jaunuolio nepriimtinas elgesys atitinka jo socialinį kontekstą, yra adaptyvus jo aplinkoje?
7) Kokių psichologinių poreikių patenkinimo šis jaunuolis siekia savo nepriimtinu elgesiu? Kokios būtų tinkamos tų pačių poreikių patenkinimo alternatyvos?
1.3.2.2. Raidos sutrikimų ryšys su nusikalstamumu
Raidos sutrikimų, mokymosi nesėkmių, elgesio ir emocinių
sutrikimų paplitimas kriminalinėje aplinkoje (tarp nusikaltusių
jaunuolių) kelis kartus didesnis, nei bendroje populiacijoje.
1991 m.. P. Zagar‘o atliktas tyrimas (JAV) rodo, kad smurtinio
nusikaltimo tikimybė žymiai padidėja, kai greta kitų rizikos
faktorių (vaikystėje patirtos prievartos, svaigalų vartojimo, šeimos kriminalinės istorijos ir kt.) jaunuolis turi ir neurologinių
problemų, lemiančių kognityvinius ir emocinius sutrikimus.
Jau nuo mažens vaikai, turintys neurologinių problemų, pvz., hiperaktyvumo ir dėmesio trūkumo sutriki-

mą, sunkiai išlaiko dėmesį, sunkiai įsitraukia į užduotis,
daugiau linkę viską išreikšti veiksmais. Užuot gavę jiems
būtiną specialistų pagalbą, dažnai tokie vaikai sulaukia
tik neigiamo požiūrio ir nepakantumo, nes jų elgesys yra
sunkiau kontroliuojamas ir kelia kitiems nepatogumų. Neurologinės problemos ir/arba mokymosi nesėkmės, vėliau
vedančios prie probleminio elgesio, dažnai būna nulemtos
prenatalinio laikotarpio deficitų ir rizikos veiksnių (remiantis Karr–Moss duomenimis, tai — prastos nėščiosios
mitybos, nepakankamos medicininės priežiūros, alkoholio,
narkotikų ir rūkalų vartojimas)
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Kokie faktoriai lemia, kad jaunuoliai, turintys raidos ir
kitų sutrikimų, gali lengviau įsitraukti į nusikalstamą elgesį
(K. Larson , N. Brier duomenimis)?
1. Silpnesni kognityviniai gebėjimai:
– žemesnis intelekto koeficientas;
– menki sprendimo priėmimo įgūdžiai;
– nesugebėjimas pasimokyti iš klaidų ir pasekmių.
2. Nepakankamas kalbos išsivystymas:
– nesugebėjimas kalbėtis su savimi (t. y. savo veiksmams vadovauti vidine kalba);
– skurdūs verbalizacijos (vidinių dalykų įvardijimo)
įgūdžiai;
– pasidavimas išoriniam vadovavimui ir nukreipimui.
3. Vystymosi atsilikimas ir mokymosi spragos:
– nebrandžios kognityvinės strategijos, nulemtos
nesugebėjimo suprasti priežasčių ir numatyti
pasekmių;
– informacijos apdorojimo stoka;
– skurdžios žinios ir išsilavinimas.
4. Socialinio suvokimo ir problemų sprendimo trūkumai:
– klaidingas socialinių signalų supratimas;
– menka empatija ir vaidmens įgūdžių nelankstumas;
– prasti planavimo įgūdžiai;
– nesugebėjimas rasti adaptyvios išeities iš situacijos.
5. arpasmeninių įgūdžių stoka:
– atžarumas, įžūlumas;
– padidintas įtaigumas;
– impulsyvumas, nedėmesingumas.
1.3.2.3. Bendravimo su rizikos grupės jaunuoliais,
galimai turinčiais raidos, mokymosi, emocinių ir elgesio
sunkumų, principai
1. P
 okalbis turi atitikti jaunuolio kognityvines galimybes: pareigūnas turi bent apytikriai įvertinti jo kalbos
išsivystymą bei gebėjimą apdoroti informaciją ir,
atsižvelgus į tai, struktūruoti savo klausimus. Pokalbį
pradėjus nuo mažiau grėsmingų, ne pačių svarbiausių temų galima stebėti, kaip jaunuolis kalba, kokius
žodžius vartoja, kokio sudėtingumo jo sakiniai.
2. R
 eikėtų vengti ilgų klausimų, kuriuose yra daug
informacijos ar daug pasirinkimo variantų — geriau
vartoti paprastus žodžius ir trumpus sakinius.
3. Būtina sėkmingo pokalbio sąlyga yra kontakto su
jaunuoliu užmezgimas (kartais tam gali prireikti
įsitempusio ar priešiško jaunuolio nuraminimo arba
atsakymo į jo klausimus). Geras kontaktas neturi nieko
bendro su familiarumu ar stengimusi įtikti/patikti
jaunuoliui.
4. R
 eikia aiškiai įvardinti pokalbio tikslą.
5. F
 ormuluojant klausimus reikia stengtis, kad jie
neturėtų žeminančio, pajuokiančio, kaltinančio ar
priešiško atspalvio. Pareigūno pozicija pokalbio
metu turėtų būti tvirta, atidi, draugiška ir dalykiška.
6. Visada verta pagalvoti, kiek jaunuolio elgesys po-

kalbio metu yra nulemtas pareigūno kalbėjimo su
juo stiliaus, o kiek tas elgesys tiesiog atspindi paties
jaunuolio asmenybę.
7. Norint išvengti vienskiemenių atsakymų ar neverbalinių atsakymų (tik linktelėjimo, galvos papurtymo ar gūžtelėjimo pečiais), reikia užduoti atvirus
klausimus.
8. Visada reikia patikslinti, išsiaiškinti, jei jaunuolio
atsakymas jums buvo nesuprantamas (dėl žargono
vartojimo ar kitų priežasčių), neaiškus ar dviprasmiškas. Galima patikslinimo forma: „Nesu tikras,
ar gerai tave supratau. Tu sakai, kad......... . Ar aš
teisingai supratau?“
9. Atsižvelgus į jaunuolio dėmesio koncentracijos
sunkumus, padidintą dirglumą, galimą nepasitikėjimą svarbu užtikrinti, kad pokalbio metu aplink
būtų kuo mažiau išorinių trukdžių (triukšmo, kitų
darbuotojų vaikščiojimo ar greta vykstančių pašnekesių ir kt.).

Praktinė užduotis: vaidmenų žaidimas ir
diskusija*
1. Seminaro vadovaujantysis atrenka vieną iš dalyvių
pristatytų savarankiško darbo protokolų (rekomenduojama atrinkti to dalyvio, kurio atvejis
nebuvo nagrinėtas prieš tai).
2. Seminaro dalyvis A, dalyvavęs šiame aprašytame pokalbyje su rizikos grupės jaunuoliu, ir 2
savanoriai „aktoriai“ B ir C atskiroje patalpoje
pasiruošia pristatyti ši atvejį ir 5–10 min. pokalbio
vaidinimą. A papasakoja „aktoriams“ jaunuolio
istoriją, apibūdina vykusio pokalbio atmosferą,
eigą ir baigtį. B ir C, remdamiesi turimu protokolu,
surepetuoja pokalbį. Labai tikslios A instrukcijos
nebūtinos, „aktoriai“ patys pagal užrašytą dialogą
kuria gestus, reakcijas ir elgesį, nes šio vaidmenų
žaidimo funkcija — suteikti medžiagos tolesnei
grupės diskusijai.
3. Visai grupei A trumpai pristato jaunuolio atvejį
(jo istoriją, esminius demografinius duomenis,
padarytus teisės pažeidimus, teismo skirtą bausmę).
4. B ir C suvaidina pareigūno/specialisto pokalbį su
jaunuoliu.
5. Grupinės diskusijos metu dalyviai turi atsakyti į
šiuos klausimus:
1) Kaip pareigūnas pradėjo pokalbį? Kaip jis
paaiškino jaunuoliui pokalbio tikslą?
2) Kaip apibūdintumėte jaunuolio elgesį pokalbio metu (kiek bendradarbiaujantis, kiek
priešiškas ar draugiškas)? Ar ir kaip jaunuolio
elgesį pokalbio metu galėjo lemti šie veiksniai:
pareigūno kalbėjimo stilius (tiek tonas, tiek
klausimų formulavimas); dabartinė situacija, į kurią jaunuolis yra pakliuvęs; jaunuolio
charakteris/asmenybė?
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3) Kokias būdais pokalbio metu pareigūnas
bandė sumažinti jaunuolio priešiškumą (jei
toks buvo)?
4) Kaip pareigūnas bandė išlaikyti jaunuolio dėmesį ties aptariamomis temomis, jei
jaunuoliui būdingos dėmesio koncentravimo
problemos?
5) Kokių klausimų turėjo ar kokį susirūpinimą
išreiškė jaunuolis pokalbio metu? Kaip pareigūnas į tai reagavo?
6) Kokias emocijas jaunuolis išreiškė interviu
metu? Kaip pareigūnas reagavo į jaunuolio
išreikštas emocijas?
7) Panagrinėkite pareigūno užduotus klausimus:
ar buvo uždarų klausimų; ar buvo klausimų,
patikslinančių jaunuolio atsakymą; ar buvo
kaltinančių klausimų? Kaip būtų galima
perfrazuoti klausimus, kurie pasirodė neefektyvūs?
8) Apibūdinkite jaunuolio kūno kalbą. Ką iš jos
galima spręsti apie jaunuolio jausmus pokalbio metu?
9) Apibūdinkite pareigūno kūno kalbą pokalbio
metu. Ką iš jos galima spręsti apie jo jausmus
jaunuolio atžvilgiu? Ar pareigūnas palaikė
akių kontaktą su jaunuoliu?
10) Kaip pareigūnas reagavo į netikėtą informaciją ar elgesį (jei toks buvo) pokalbio metu?
11) Kokios naudotos pokalbio technikos buvo
netinkamos? Ką ir kaip reikėtų daryti kitaip?
12) Kokios naudotos pokalbio technikos buvo
efektyvios?
*Klausimai diskusijai adaptuoti remiantis M. L Rosado et al.
Talking to the Teens in the Justice System
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3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ 		
______________

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. A1–220
ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinama — šis Aprašas) nustato bedarbių įdarbinimo
subsidijuojant sąlygas ir įdarbinimo subsidijuojant organizavimo tvarką.
2. Įdarbinimo subsidijuojant tikslas — padėti bedarbiams įsitvirtinti darbo rinkoje arba sudaryti specialias sąlygas
išlikti darbo rinkoje.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin., 2006, Nr.
73–2762) sąvokas.
II. ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT SĄLYGOS
4. Įdarbinimas subsidijuojant organizuojamas asmenims, priklausantiems šioms darbo rinkoje papildomai remiamų
asmenų grupėms:
4.1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 20–40 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. I–II invalidumo
grupė) arba vidutinis neįgalumo lygis;
4.2. neįgaliesiems, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis (iki 2005 m. liepos 1 d. III invalidumo grupė) arba lengvas neįgalumo lygis;
4.3. baigusiems profesinės reabilitacijos programas;
4.4. ilgalaikiams bedarbiams;
4.5. vyresniems kaip 50 metų darbingiems asmenims;
4.6. nėščioms moterims, šeimos pasirinkimu vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui,
faktiškai auginančiam vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu);
4.7. grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai;
4.8. iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų;
4.9. asmenims, priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems
psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas;
4.10. prekybos žmonėmis aukoms, baigusioms psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas.
5. Dėl šio Aprašo 4 punkte nurodytų asmenų įdarbinimo subsidijuojant gali kreiptis darbdaviai, kurie:
5.1. yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje;
5.2. nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
5.3. neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
6. Bedarbius įdarbinti subsidijuojant siunčia teritorinės darbo biržos (toliau vadinamos — darbo biržos), atsižvelgdamos į sudarytus Individualius įsidarbinimo planus bei darbdavio nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
III. ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ORGANIZAVIMAS
7. Įdarbinimą subsidijuojant organizuoja darbo birža, kurioje registruoti šio Aprašo 4.2–4.10 punktuose nurodyti
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bedarbiai, siekiant padėti jiems įsitvirtinti darbo rinkoje, o šio Aprašo 4.1 punkte nurodytiems — siekiant sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje.
8. Darbdaviai, norintys įdarbinti subsidijuojant bedarbius, darbo biržai pateikia prašymą, kuriame nurodo norinčių
įdarbinti bedarbių skaičių, jų pareigas, kvalifikacinius reikalavimus, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas bei terminus.
9. Darbo birža, gavusi darbdavio prašymą dėl įdarbinimo subsidijuojant bedarbius, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo
prašymo pateikimo:
9.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 5 punkte nustatytas įdarbinimo subsidijuojant sąlygas;
9.2. įvertina, ar bedarbių, nurodytų šio Aprašo 4 punkte, įgyta profesija ar specialybė atitinka darbdavio pateiktame
prašyme nurodytus kvalifikacinius reikalavimus;
9.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutarties (1 priedas) sudarymo:
9.3.1. sudaryti Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartį;
9.3.2. nesudaryti Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutarties;
9.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti prašymą per nustatytą laiką;
9.4. raštu informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą.
10. Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartis sudaroma per 10 darbo dienų nuo darbo biržos
sprendimo sudaryti tokią sutartį priėmimo dienos.
11. Darbdavys su darbo biržos siųstu bedarbiu sudaro darbo sutartį ir jos kopiją per 3 darbo dienas pateikia darbo
biržai. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1508 „Dėl su ne viso darbo
laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 173–6406) nustatyta tvarka
įdarbinamam bedarbiui gali būti nustatytas ne visas darbo laikas.
12. Darbdavys, atleidęs darbo biržos siųstą bedarbį, įdarbintą subsidijuojant, jo pareiškimu, dėl jo kaltės arba šalių
susitarimu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atleidimo privalo raštu apie tai pranešti darbo biržai bei per 30 darbo
dienų priimti kitą darbo biržos atsiųstą bedarbį.
IV. SUBSIDIJOS MOKĖJIMAS
13. Darbdaviams, įdarbinusiems bedarbius, nurodytus šio Aprašo 4.1 punkte, kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį
asmenį per visą jų darbo laikotarpį mokama už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį
atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio subsidija.
14. Darbdaviams, įdarbinusiems bedarbius, nurodytus šio Aprašo 4.2–4.10 punktuose, kiekvieną mėnesį už kiekvieną
dirbantį asmenį mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo
užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Subsidija darbo užmokesčiui mokama 12
mėnesių. Tais atvejais, kai su įdarbintais asmenimis sudaromos terminuotos darbo sutartys, subsidijos mokėjimo trukmė
negali būti ilgesnė kaip 3 mėnesiai.
15. Subsidijai gauti darbdavys darbo biržai pateikia:
15.1. išrašą iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio apie įdarbintų darbo biržos siųstų bedarbių dirbtą laiką;
15.2. pažymą apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems
darbo užmokestį (2 priedas).
16. Gavusi šio Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus, darbo birža apskaičiuoja bendrą subsidijų dydį ir perveda
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją į darbdavio nurodytą banko sąskaitą.
17. Subsidija skiriama nuo pirmos darbo dienos.
18. Subsidijos mokėjimas sustabdomas, nustačius, kad:
18.1. darbdavys neatitinka šio Aprašo 5 punkte nustatytų reikalavimų;
18.2. darbdavys nevykdo Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
19. Subsidija nemokama:
19.1. nemokamų atostogų laikotarpiu;
19.2. ligos ar motinystės (tėvystės) atostogų laikotarpiu;
19.3. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, kai darbdavys nemoka nustatyto darbo užmokesčio.
20. Subsidijos mokėjimas nutraukiamas:
20.1. pasibaigus subsidijos mokėjimo terminui;
20.2. pasibaigus darbo sutarčiai.
21. Įdarbinimas subsidijuojant yra finansuojamas iš Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei iš kitų šaltinių.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Įdarbintam subsidijuojant asmeniui mokamas kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje nurodyto dydžio darbo užmokestis bei teikiamos visos įstatymų nustatytos socialinės garantijos.
23. Ginčai dėl įdarbinimo subsidijuojant organizavimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
______________
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Įdarbinimo subsidijuojant
sąlygų ir tvarkos aprašo
1 priedas
(Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutarties forma)
ĮDARBINIMO SUBSIDIJUOJANT ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS
________________ Nr._________
(data)
____________________________
(vieta)
_____________________________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama
(darbo biržos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________________ ,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _______________________________________________________________________ (toliau vadinama – darbdavys),
(darbdavio pavadinimas)
atstovaujama(-as) _______________________________________________________________________,
(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Įdarbinimo subsidijuojant sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1–220 (toliau vadinama – šis
Aprašas), sudarėme šią Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):
I. SUTARTIES DALYKAS
Įdarbinimo subsidijuojant organizavimas ir finansavimas.
II. ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Darbdavio:
1.1. įdarbinti subsidijuojant darbo biržos siųstus ___________bedarbius į šias pareigas:
(skaičius)

Eil. Nr.

Darbo pavadinimas (pareigos)

Įdarbinimo laikotarpis
(data)
nuo

iki

			
1.2. sudaryti su darbo biržos siųstais bedarbiais, atitinkančiais kvalifikacinius reikalavimus, (toliau vadinama – darbuotojai) darbo sutartis nurodytam 1.1 punkte laikotarpiui ir per 3 darbo dienas pateikti jai šių sutarčių kopijas;
1.3. užtikrinti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
1.4. mokėti darbuotojams jų darbo sutartyse nustatytą darbo užmokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas;
1.5. ne vėliau kaip per 5 dienas mėnesiui pasibaigus pateikti darbo biržai šio Aprašo 2 priede nustatytos formos pažymą apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį
už praėjusį mėnesį bei išrašą iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio apie darbuotojų dirbtą laiką;
1.6. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą;
1.7. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su įdarbinimu subsidijuojant organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip darbdavys įgyvendina įdarbinimą subsidijuojant.
2. Darbo biržos:
2.1. nusiųsti įdarbinimui subsidijuojant į ________________________________________________----------------(darbdavio, jo padalinio pavadinimas)

bedarbius, atitinkančius darbdavio nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, iki 20--m.----------------d.
2.2. ne vėliau kaip per 10 dienų nuo dokumentų, nurodytų šios sutarties 1.5 punkte, gavimo dienos už kiekvieną
darbuotoją pagal faktiškai dirbtą laiką pervesti subsidiją, kaip nurodyta šio Aprašo 13 ir 14 punktuose.
2.3. darbdaviui nutraukus darbo sutartį su darbuotoju dėl jo kaltės arba šalių susitarimu ir esant darbo biržoje bedarbiui, atitinkančiam nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, jį nusiųsti įdarbinimui į atsilaisvinusią darbo vietą.
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III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
3. Darbo birža gali nutraukti šią Sutartį, kai:
3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo Sutartyje nustatytų sąlygų;
3.2. darbdavys nutraukia su darbuotojais darbo sutartį darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės.
4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai:
4.1. darbo birža nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų sąlygų;
4.2. darbo birža neatsiunčia asmenų, atitinkančių nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, į atsilaisvinusias darbo
vietas.
5. Už pažymoje apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems
darbo užmokestį pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.
6. Sutarties Šalys už šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.
Šalių adresai ir rekvizitai:
Darbo birža
_______________________________________________
(adresas, kodas, telefonas)
_______________________________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
_______________________________________________
_______________________________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
_______________________________________________
(parašas)
_______________________________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Darbdavys
_______________________________________________
(adresas, kodas, telefonas)
_______________________________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
_______________________________________________
_______________________________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
_______________________________________________
(parašas)
_______________________________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

(Pažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo
užmokestį forma)
PAŽYMA
apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų subsidijuojant, dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį
Įdarbinimo subsidijuojant organizavimo ir finansavimo sutartis Nr. __________________už
200__m._______________d.
___________________________________________		
_______________________________
(darbdavio pavadinimas, kodas)				
				
___________________________________________		
_______________________________
(adresas, kontaktinio asmens telefonas)
								
___________________________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos Nr.)

38 MOKYMO PROGRAMA SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU ASMENIMIS, NUTEISTAIS BAUSMĖMIS,
Įdarbinto as- Įdarbimens vardas, nimo
pavardė, as- data
mens kodas

1

2

Atleidimo
data

3

Mėnesio darbo
valandų/dienų
skaičius

Faktiškai dirbtų Apskaičiuo- Apskaičiuota
darbo valandų / ta darbo
privalomojo
dienų skaičius užmokesčio valstybinio
suma, Lt
socialinio
draudimo
įmokų suma,
Lt

val.

dienos

val.

dienos

4

5

6

7

8

9

* pildo teritorinė darbo birža
_____________________________________________________			
_______________________________________
(darbdavio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

Užpildymo data 200____ m.
A.V.

Iš viso
išlaidų,
Lt
(8+9)

Subsidija*, Lt

10

11

____________

			

(parašas)

_____________________ d.						

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2006 m. liepos 31 d. Nr. A1-219
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 82– 3276) 1.8 punktu:
1. T v i r t i n u Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).
2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Valdui Rupšiui.
3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ 		
______________

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. A1–219
DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinamas — šis Aprašas) reglamentuoja darbo
įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygas, organizavimo bei finansavimo tvarką.
2. Darbo įgūdžių įgijimas — asmenų įgytų profesinių žinių įtvirtinimas bei trūkstamų darbo įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo vietoje.
3. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo trukmė — iki 6 mėnesių.
4. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo (Žin.,
2006, Nr. 73–2762) sąvokas.
II. DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO SĄLYGOS
5. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas organizuojamas asmenims, priklausantiems šioms darbo rinkoje papildomai
remiamų asmenų grupėms:
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5.1. baigusiems profesinės reabilitacijos programą;
5.2. pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą specialybę ar profesiją:
5.2.1. mokymo įstaigų absolventams pagal įgytą profesiją ar specialybę;
5.2.2. baigusiems bedarbių profesinį mokymą pagal įgytą kvalifikaciją.
6. Dėl asmenų įdarbinimo darbo įgūdžiams įgyti gali kreiptis darbdaviai, kurie:
6.1. yra įregistruoti Lietuvos Respublikoje;
6.2. nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;
6.3. neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
7. Bedarbius įgyti darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje siunčia teritorinės darbo biržos (toliau vadinamos — darbo
biržos), atsižvelgdamos į sudarytus individualius įsidarbinimo planus bei darbdavio nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
III. DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO ORGANIZAVIMAS
8. Darbdaviai, norintys įdarbinti asmenis darbo įgūdžiams įgyti, darbo biržai pateikia prašymą, kuriame nurodo norinčiųjų įdarbinti bedarbių skaičių, jų pareigas, kvalifikacinius reikalavimus, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas bei terminus.
9. Gavus darbdavio prašymą įdarbinti asmenis darbo įgūdžiams įgyti, darbo birža ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo prašymo pateikimo:
9.1. patikrina, ar darbdavys atitinka šio Aprašo 6 punkte nustatytas sąlygas;
9.2. įvertina, ar bedarbių, atitinkančių šio Aprašo 5 punkte nustatytas sąlygas, įgyta profesija ar specialybė atitinka
darbdavio pateiktame prašyme nustatytus reikalavimus;
9.3. priima vieną iš šių sprendimų dėl Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutarties (1 priedas) sudarymo:
9.3.1. sudaryti Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutartį;
9.3.2. nesudaryti Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutarties;
9.3.3. siūlyti darbdaviui patikslinti prašymą per nustatytą laiką;
9.4. raštu informuoja darbdavį apie priimtą sprendimą.
10. Pirmenybė įdarbinti asmenis darbo įgūdžiams įgyti suteikiama tiems darbdaviams, kurie įsipareigoja įdarbinti
asmenį pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Šis įsipareigojimas turi būti nurodytas darbdavio pateiktame prašyme.
11. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutartis kiekvieno bedarbio įdarbinimo atveju sudaroma per 10 darbo dienų nuo
darbo biržos sprendimo sudaryti tokią sutartį priėmimo dienos.
12. Darbdavys su darbo biržos siųstu bedarbiu sudaro darbo sutartį ir jos kopiją per 3 darbo dienas pateikia darbo
biržai. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1508 „Dėl Su ne viso darbo
laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.173–6406) asmenims, įdarbintiems įgyti darbo įgūdžių, gali būti nustatytas ne visas darbo laikas.
13. Darbdavys savo įsakymu paskiria darbuotoją, atsakingą už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimą tiesiogiai darbo vietoje, ir įsakymo kopiją arba jo išrašą per 3 darbo dienas pateikia darbo biržai.
IV. DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO FINANSAVIMAS
14. Darbdaviui, darbo biržos siuntimu įdarbinusiam bedarbį įgyti darbo įgūdžių, kiekvieną mėnesį iš Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų už kiekvieną dirbantį asmenį mokama subsidija (toliau
vadinama — subsidija) darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio
apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms kompensuoti. Subsidijos dydis negali
viršyti Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio.
15. Darbdaviui, darbo biržos siuntimu įdarbinusiam bedarbį įgyti darbo įgūdžių, kiekvieną mėnesį už kiekvieną
dirbantį asmenį iš dalies kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne
daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos.
16. Subsidija bei kompensacija darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidoms padengti mokamos darbdaviui pateikus darbo biržai:
16.1. pažymą apie asmenų, įdarbintų įgyti darbo įgūdžių, dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį
bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas (2 priedas);
16.2. pažymą apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas (3 priedas).
17. Darbo birža nutraukia Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutartį, jei:
17.1. darbdavys nevykdo sutartyje nustatytų sąlygų;
17.2. darbdavys nutraukia darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka;
17.3. darbdavys neatitinka šio Aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Asmenims, įdarbintiems įgyti darbo įgūdžių, mokamas kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje nurodyto
dydžio atlyginimas bei teikiamos visos įstatymų nustatytos socialinės garantijos.
______________
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Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
sąlygų ir tvarkos aprašo
1 priedas
(Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutarties forma)
DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMO SUTARTIS
__________________________ Nr._______
(data)
___________________
(vieta)
___________________________________darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama
(darbo biržos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir ____________________________________________________________(toliau vadinama – darbdavys),
(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio pavadinimas)

atstovaujama (–as)_ _______________________________________________________________________________ ,
(pareigos, vardas, pavardė)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarome šią Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis):
I. SUTARTIES DALYKAS
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Darbdavio:
1.1. įdarbinti ________________________________________________darbo biržos siunčiamą bedarbį
(darbo biržos pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

į ____________________________________________________________________________________________
(darbdavio pavadinimas)

_________________________________________________________________________ darbo funkcijoms atlikti
neterminuotai (pabraukti) arba nuo____________________ iki _______________________ laikotarpiui (įrašyti)
(data)
(data)
		
		
ir per 3 darbo dienas pristatyti darbo biržai darbo sutarties su įdarbintu asmeniu ir įsakymo dėl darbuotojo, atsakingo už įdarbinto asmens darbo įgūdžių įgijimą, paskyrimo kopijas;
1.2. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas;
1.3. aprūpinti įdarbintą asmenį reikiamomis darbo priemonėmis;
1.4. užtikrinti darbo įgūdžių įgijimą darbo vietoje;
1.5. pasibaigus mėnesiui, per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai pažymą apie asmenų, įdarbintų įgyti darbo įgūdžių,
dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas;
1.6. pasibaigus mėnesiui, per 3 darbo dienas pateikti darbo biržai pažymą apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo
vietoje organizavimo išlaidas;
1.7. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją dėl darbo įgūdžių įgijimo organizavimo ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip organizuotas asmens darbo įgūdžių įgijimas tiesiogiai darbo vietoje;
1.8. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą nepasibaigus Darbo įgūdžių įgijimo
rėmimo sutarties terminui;
1.9. pasibaigus darbo sutarties galiojimo terminui, per 3 darbo dienas raštu pateikti darbo biržai išvadas apie bedarbio įgytus darbo įgūdžius bei jo galimybes įsidarbinti toje pačioje arba kitoje įmonėje.
2. Darbo biržos:
2.1. nusiųsti įdarbinti į __________________________________________________________________________
(darbdavio pavadinimas)
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bedarbį _________________________________________________________________________________________
(bedarbio vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________darbo funkcijoms
(profesijos, pareigybės pavadinimas)

atlikti pagal darbo sutartį;
2.2. kas mėnesį, darbdaviui pristačius pažymą apie asmenų, įdarbintų darbo įgūdžiams įgyti, dirbtą darbo laiką ir
jiems apskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas, per 10 dienų mokėti už faktiškai dirbtą laiką ne daugiau kaip Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio subsidiją;
2.3. kas mėnesį, darbdaviui pristačius pažymą apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas, iš dalies jas kompensuoti, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
3. Sutartis sudaroma ____ mėnesiams. Šalims susitarus, ši Sutartis gali būti pratęsta, tačiau bendras sutarties terminas
negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
4. Darbo birža nutraukia šią Sutartį, jei:
4.1. įdarbintas asmuo arba darbdavys nutraukia darbo sutartį Darbo kodekso nustatyta tvarka;
4.2. darbdavys nesilaiko šios Sutarties 1.1−1.7 punktuose nustatytų sąlygų;
4.3. darbdavys neatitinka Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo sąlygų ir tvarkos aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų.
5. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, jei darbo birža nesilaiko šios Sutarties 2.2 ir 2.3 punktuose nustatytų sąlygų.
6. Už pažymose pateiktų duomenų teisingumą atsako darbdavys.
7. Sutarties šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta šalių raštišku susitarimu.
9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieną kiekvienai šaliai.
10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
Šalių adresai ir rekvizitai:
Darbo birža
_______________________________________________
(adresas, kodas, telefonas)
_______________________________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
_______________________________________________
_______________________________________________
(pareigų pavadinimas)
_______________________________________________
(parašas)
_______________________________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Darbdavys
_______________________________________________
(adresas, kodas, telefonas)
_______________________________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
_______________________________________________
_______________________________________________
(pareigų pavadinimas)
_______________________________________________
(parašas)
_______________________________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
sąlygų ir tvarkos aprašo
2 priedas
________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio pavadinimas)

________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio kodas)

________________________________________________________________________________________________
tel./faksas_________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio adresas)

________________________________________________________________________________________________
(atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas)

________________________________darbo biržai
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Pažyma apie asmenų, įdarbintų įgyti darbo įgūdžius,
dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį bei nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokas
už 200__m._______________mėn.
(pažyma pristatoma per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus)

200___ m._______mėn.___d.
_______________________
(vietovė)

Įdarbinto as- Įdarbimens vardas, nimo
pavardė, as- data
mens kodas

Atleidimo
data

Mėnesio darbo
valandų/dienų
skaičius

Faktiškai dirbtų Apskaičiuo- Apskaičiuota
darbo valandų / ta darbo
privalomojo
dienų skaičius užmokesčio valstybinio
suma, Lt
socialinio
draudimo
įmokų suma,
Lt

val.

val.

dienos

Iš viso
išlaidų,
Lt
(8+9)

Subsidija*, Lt

10

11

dienos

1 										
2
3
4
5
6
7
8

9

* pildo teritorinė darbo birža
Darbdavys

_________________________

Buhalteris

_________________________

(vardas, pavardė)
(vardas, pavardė)

A.V.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
sąlygų ir tvarkos aprašo
3 priedas
________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio pavadinimas)

________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio kodas)

________________________________________________________________________________________________
tel./faksas_________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio adresas)

________________________________________________________________________________________________
(atsiskaitomoji sąskaita, bankas, banko kodas)

________________________________darbo biržai
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Pažyma apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas
už 200__m._______________mėn.
(pažyma pristatoma per 3 darbo dienas mėnesiui pasibaigus)

200___ m._______mėn.___d.
_______________________
(vietovė)

Atsakingo darbuotojo Įsakymo Nr., data
vardas, pavardė

Paskirtos priemokos
dydis, Lt

Priskaičiuotos priemokos dydis, Lt

Kompensacija*, Lt

1

3

4

5

2

							
* pildo teritorinė darbo birža

Darbdavys

_________________________

Buhalteris

_________________________

(vardas, pavardė)
(vardas, pavardė)

A.V.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2006 m. liepos 31 d. Nr. A1–214
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl įgaliojimų suteikimo
įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ (Žin., 2006, Nr. 82–3276) 1.9 punktu:
1. T v i r t i n u Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).
2. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 20 d.
įsakymą Nr. A1–331 „Dėl viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 150–5502).
3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Valdui Rupšiui.
4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.
SOCIALINĖS APSAUGOS
IR DARBO MINISTRĖ

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ
______________
PARVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
liepos 31 d. įsakymu Nr. A1–214

VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinama — šis Aprašas) reglamentuoja viešųjų
darbų organizavimo sąlygas ir tvarką, viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutarčių sudarymo bei viešųjų darbų
finansavimo tvarką.
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2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, Lietuvos Respublikos
nedarbo socialinio draudimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 4–26) bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr.
64–2569) vartojamas sąvokas.
3. Viešųjų darbų tikslas — padėti bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo asmenims ir kitiems įtrauktiems į
teritorinės darbo biržos apskaitą, ieškantiems darbo asmenims (toliau – ieškantys darbo asmenys), greičiau integruotis į
darbo rinką bei sudaryti sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio
darbams atlikti.
II. VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO SĄLYGOS
4. Viešieji darbai gali būti atliekami įmonėse, įstaigose ir organizacijose nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos
bei pavaldumo bei nustatyta tvarka įregistruotuose ūkininkų ūkiuose.
5. Ieškančio darbo asmens bendra viešųjų darbų trukmė per 12 mėnesių laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai. Viešųjų darbų trukmė skaičiuojama nuo ieškančio darbo asmens darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti nurodytos pirmos darbo dienos iki jo atleidimo iš darbo dienos.
6. Ieškančius darbo asmenis į viešuosius darbus siunčia teritorinės darbo biržos, atsižvelgdamos į jų galimybes šiuos
darbus dirbti (profesinį pasirengimą, sveikatos būklę, kelionės į darbą ir atgal trukmę).
7. Bedarbiai į viešuosius darbus siunčiami, jeigu tokie darbai yra numatyti nustatyta tvarka parengtuose jų Individualiuose įsidarbinimo planuose.
8. Moksleiviai ir studentai į viešuosius darbus siunčiami laisvu nuo mokymosi metu.
9. Pirmenybė dirbti viešuosius darbus teikiama:
9.1. bedarbiams, negaunantiems nedarbo socialinio draudimo išmokos ir auginantiems bendrojo lavinimo ar kitokias švietimo sistemos mokyklų grupes lankančius vaikus (–ą), taip pat moksleiviams ir studentams iš nepasiturinčių
šeimų, gaunančių socialinę piniginę paramą, ilgalaikiams bedarbiams;
9.2. nustatyta tvarka įsiregistravusiems teritorinėje darbo biržoje bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams, nenutraukusiems darbo santykių, bet negaunantiems darbo užmokesčio (suderinus su darbdaviu);
9.3. kitiems ieškantiems darbo asmenims trišalės komisijos prie teritorinės darbo biržos siūlymu.
10. Siunčiant dirbti viešuosius darbus asmenis iki 18 metų, turi būti atsižvelgta į Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir kitų norminių teisės aktų nustatytas šių asmenų darbo sąlygas ir jų įdarbinimo tvarką.
11. Viešieji darbai bedarbiams gali būti derinami su profesiniu mokymu ar neformaliu švietimu:
11.1. kai bedarbis neturi konkrečiam darbui atlikti, į kurį numatoma jį įdarbinti, reikalingos kvalifikacijos, profesinių
žinių ar įgūdžių, teritorinė darbo birža jį gali siųsti mokytis, prieš jam įsidarbinant į viešuosius darbus, kad įgytų reikalingą kvalifikaciją, profesines žinias ar darbo įgūdžius.
11.2. kai šie mokymai reikalingi įsidarbinti po viešųjų darbų pagal neterminuotą darbo sutartį pas tą patį ar kitą
darbdavį;
12. Šio Aprašo 11 punkte nurodytą profesinį mokymą ir neformalų švietimą teisės aktų nustatyta tvarka teritorinės
darbo biržos finansuoja iš Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų
lėšų, nustatyta tvarka skirtų šiai aktyvios darbo rinkos politikos priemonei finansuoti.
III. VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
13. Viešuosius darbus organizuoja teritorinės darbo biržos kartu su savivaldybių institucijomis. Teritorinės darbo
biržos kartu su savivaldybių institucijomis parengia viešųjų darbų programas, skirtas padėti palaikyti ir plėtoti vietos
socialinę infrastruktūrą, kurias kiekvienais metais ne vėliau kaip iki biudžetinių metų pradžios patvirtina savivaldybės.
Jeigu savivaldybių biudžetas laiku nepatvirtinamas, lėšos viešiesiems darbams finansuoti nuo biudžetinių metų pradžios
iki savivaldybės biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti praėjusių metų savivaldybės biudžeto 1/12 viešiesiems darbams skirtų lėšų.
14. Viešųjų darbų programoje nurodomi darbai, skirti padėti palaikyti ir plėtoti vietos socialinę infrastruktūrą, darbų
apimtys, vykdymo laikas ir trukmė, ieškančių darbo asmenų grupės, kurioms teikiama pirmenybė dirbti šiuos darbus,
laikinų darbo vietų skaičius, mokėjimo už darbą sąlygos, skiriamos lėšos, lėšų šaltiniai (savivaldybės lėšos, teritorinės
darbo biržos lėšos bei darbdavių lėšos nurodomos atskirai).
15. Teritorinei darbo biržai pasiūlius gali būti rengiami viešųjų darbų projektai, skirti padėti palaikyti ir plėtoti vietos
socialinę infrastruktūrą, esant bent vienai iš šių sąlygų:
15.1. kai viešųjų darbų poreikis yra didesnis, negu numatytas viešųjų darbų programoje;
15.2. teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė nei vidutiniškai šalyje;
15.3. grupės darbuotojų atleidimo atveju;
15.4. kai viešieji darbai organizuojami pagal Lietuvos darbo biržos bendrai su Europos Sąjungos struktūriniais fondais finansuojamus projektus;
15.5. kai reikia atlikti visuomenei naudingus darbus gaivalinių nelaimių padariniams įveikti.
16. Viešųjų darbų projektai tvirtinami ta pačia tvarka, kaip ir viešųjų darbų programa.
17. Viešųjų darbų programa bei viešųjų darbų projektai teritorinės darbo biržos ir savivaldybės bendru susitarimu
gali būti tikslinami. Patikslinta viešųjų darbų programa arba viešųjų darbų projektai tvirtinami savivaldybės.
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18. Darbdavius, suteikiančius viešuosius darbus (toliau vadinama — darbdaviai), nustatyta tvarka konkurso būdu
parenka:
18.1. savivaldybės institucija — viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti. Savivaldybės institucijai ir
darbo biržai susitarus, konkursą viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti gali organizuoti ir teritorinė
darbo birža;
18.2. teritorinė darbo birža — viešųjų darbų projektuose numatytiems darbams atlikti.
19. Kai šio Aprašo 18 punkte nurodytu būdu parinktas darbdavys atsisako organizuoti viešuosius darbus, savivaldybės institucija ar teritorinė darbo birža parenka kitą darbdavį pagal įvykusio konkurso rezultatus.
20. Savivaldybės institucija ir teritorinė darbo birža darbdaviams parinkti sudaro nuolat veikiančias konkurso viešiesiems darbams atlikti organizavimo komisijas, į kurias lygiateisiais pagrindais įtraukiami teritorinės darbo biržos ir
savivaldybės atstovai. Konkurso viešiesiems darbams atlikti organizavimo tvarkos aprašus rengia ir tvirtina savivaldybės
institucija ir teritorinė darbo birža. Konkursas viešiesiems darbams atlikti gali būti skelbiamas kas ketvirtį, o prireikus ir
dažniau.
21. Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurie įsipareigoja po viešųjų darbų asmenį
įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Šios sąlygos nurodomos konkurso sąlygose.
IV. VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS
22. Viešųjų darbų programoje numatytiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos ir savivaldybės su šio Aprašo 18
punkte nustatyta tvarka parinktais darbdaviais sudaro trišales sutartis pagal tipinę sutarties formą (1 priedas).
23. Viešųjų darbų projektuose numatytiems darbams atlikti teritorinės darbo biržos su šio Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka parinktais darbdaviais sudaro dvišales sutartis pagal tipinę sutarties formą (2 priedas).
24. Šio Aprašo 18 punkte nustatyta tvarka parinktas darbdavys su teritorinės darbo biržos nusiųstais ieškančiais darbo asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis viešiesiems darbams atlikti.
25. Asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti:
25.1. gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita;
25.2. bandomasis laikotarpis neskiriamas;
25.3. darbo sutarčiai viešiesiems darbams atlikti pasibaigus ar ją nutraukus, išmokama piniginė kompensacija už
nepanaudotas atostogas;
25.4. remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimo Nr. 1508 „Dėl Su ne viso darbo
laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 173–6406) nustatyta tvarka,
gali būti nustatytas ne visas darbo laikas.
V. VIEŠŲJŲ DARBŲ FINANSAVIMAS
26. Viešųjų darbų programoje nurodyti darbai finansuojami tokia tvarka:
26.1. darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos siųstus asmenis pagal darbo sutartį viešiesiems darbams
atlikti, savivaldybė kompensuoja 50 procentų tiems asmenims už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą
minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei 50 procentų piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas
(įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);
26.2. darbdavys moka likusią darbo užmokesčio dalį, nurodytą darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti ir nuo šio
darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą bei 50 procentų
piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo
įmokų sumą).
27. Viešųjų darbų projektuose nurodyti darbai finansuojami tokia tvarka:
27.1. darbdaviams, įdarbinusiems teritorinės darbo biržos siųstus asmenis pagal darbo sutartį viešiesiems darbams
atlikti, teritorinė darbo birža kompensuoja 50 procentų tiems asmenims už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo
privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei 50 procentų piniginės kompensacijos už nepanaudotas
atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);
27.2. darbdavys moka likusią darbo užmokesčio dalį, nurodytą darbo sutartyje viešiesiems darbams atlikti, ir nuo
šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą bei 50 procentų
piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo
įmokų sumą).
28. Šio Aprašo 26 ir 27 punktuose nurodytoms kompensacijoms gauti darbdavys per 5 dienas mėnesiui pasibaigus
pateikia Pažymą apie darbo biržos nusiųstų ieškančių darbo asmenų, įdarbintų pagal darbo sutartis viešiesiems darbams
atlikti, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį (3 priedas) bei išrašą iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio
apie jų dirbtą darbo laiką.
29. Kompensacija išmokama per 5 darbo dienas nuo šio Aprašo 28 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.
30. Teritorinė darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims kompensuoja 50 procentų jų kelionės į darbą ir
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atgal išlaidų ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, gavusi iš darbdavio informaciją apie faktiškai dirbtas darbo dienas.
Kelionės išlaidos kompensuojamos pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus: priemiestinio ar miesto
(autobuso arba troleibuso) transporto mėnesinį bilietą, kuris galioja tik darbo dienomis ar vienkartinius priemiestinio ar
miesto transporto važiavimo bilietus.
31. Teritorinė darbo birža dirbantiems viešuosius darbus asmenims apmoka visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas.
32. Važiavimo bilietų pateikimo teritorinei darbo biržai ir už juos apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos darbo biržos
direktorius.
33. Viešųjų darbų finansavimo šaltiniai:
33.1. savivaldybės viešuosius darbus finansuoja iš valstybės biudžeto savivaldybėms skirtų lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55–1049) 8
straipsnio 18 punktą;
33.2. teritorinės darbo biržos viešuosius darbus finansuoja iš Užimtumo fondo, valstybės biudžeto, Europos Sąjungos
struktūrinių fondų bei kitų fondų lėšų, nustatyta tvarka skirtų šiems darbams finansuoti.
34. Savivaldybei viešųjų darbų organizavimo administravimo išlaidoms (darbo užmokesčiui, priedams bei priemokoms) padengti numatoma 3 procentų lėšų suma nuo apskaičiuotos savivaldybės kompensuojamos darbdaviui lėšų
sumos viešiesiems darbams organizuoti iš šio Aprašo 33.1 punkte nurodytų lėšų.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Asmenims, dirbantiems viešuosius darbus, turi būti mokamas darbo užmokestis, apskaičiuotas taikant ne mažesnį už Vyriausybės nustatytą minimalų valandinį atlygį.
36. Teritorinės darbo biržos ir savivaldybės atsako už tinkamą lėšų, skirtų viešiesiems darbams finansuoti, panaudojimą.
37. Darbdaviai, įdarbinantys teritorinių darbo biržų siųstus asmenis į viešuosius darbus, užtikrina tikslingą viešiesiems darbams skirtų lėšų panaudojimą.
______________

Viešųjų darbų organizavimo
sąlygų ir tvarkos aprašo
1 priedas
(Tipinė trišalė viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutarties forma)

VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS
______________ NR. _____
(data)
______________________
(vieta)
________________________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama
		

(darbo biržos pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________________,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

_____________________________savivaldybė (toliau vadinama – savivaldybė), atstovaujama__________________
(savivaldybės pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________________,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir __________________________________________________________________ (toliau vadinama – darbdavys),
(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama (-as) _____________________________________________________________________________ ,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1–214
(toliau vadinama – Aprašas), ir Viešųjų darbų programa, patvirtinta___________------------------------------------------------------------------------------200_ m.--------------------------d.
(savivaldybės pavadinimas)

tarybos sprendimu Nr._____, sudarėme šią Viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama –
Sutartis):
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I. SUTARTIES DALYKAS
Viešųjų darbų organizavimas ir finansavimas
II. ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Darbdavio:
1.1. organizuoti šiuos viešuosius darbus:
Eil.
1

Viešųjų darbų
pavadinimas
2

Pradžia

Pabaiga

3

4

Trukmė (darbo
dienos, valandos)
5

Orientacinis darbo vietų skaičius
6

1.2. pateikti darbo biržai ne vėliau kaip prieš ______ dienų(-as) iki viešųjų darbų pradžios pageidavimus dėl kvalifikacinių reikalavimų asmenims, kurie dirbs viešuosius darbus;
1.3. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti ieškančiais darbo asmenimis, atitinkančiais darbdavio
pateiktus kvalifikacinius reikalavimus (toliau vadinama – darbuotojai), terminuotas darbo sutartis ____ (dienų) laikotarpiui 1.1 punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikti jai ir savivaldybei šių sutarčių kopijas;
1.4. užtikrinti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
1.5. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti
juos reikiamomis darbo priemonėmis;
1.6. tvarkyti darbuotojų suminę darbo laiko apskaitą, pildyti jų vardinį sąrašą;
1.7. mokėti darbuotojams jų darbo sutartyse nustatytą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir
valstybinio socialinio draudimo įmokas;
1.8. ne vėliau kaip per 5 dienas mėnesiui pasibaigus pateikti savivaldybei ir darbo biržai Aprašo 3 priede nustatytos
formos Pažymą apie darbo biržos siųstų asmenų, įdarbintų į viešuosius darbus, darbo vietą, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo užmokestį už praėjusį mėnesį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei išrašą iš darbo laiko apskaitos
žiniaraščio apie dirbtą laiką;
1.9. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą ir
savivaldybę, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;
1.10. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą
aptarti pasiūlymo įdarbinti pagal terminuotą ar neterminuotą darbo sutartį;
1.11. įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį ___asmenų ir (arba) viešiesiems darbams pasibaigus pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ___ asmenų (šis punktas privalomas viešųjų darbų
konkursą laimėjusiems darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė tokį įsipareigojimą);
1.12. pateikti darbo biržai ir savivaldybei jų prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų organizavimu, ir sudaryti sąlygas patikrinti, kaip darbdavys įgyvendina viešuosius darbus.
2. Darbo biržos:
2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus į __________________________________---------------------------------(įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio pavadinimas)

asmenis (-į) su rekomendacijomis, atsižvelgus į darbdavio pateiktus kvalifikacinius reikalavimus asmenims, kurie
dirbs viešuosius darbus;
2.2. paaiškinti siunčiamam asmeniui jo teises ir pareigas dirbant viešuosius darbus;
2.3. nusiųsti per 3 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo ar
darbdavio iniciatyva anksčiau nutraukia darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti;
2.4. prireikus patikrinti, kaip darbdavys įgyvendina viešuosius darbus.
3. Savivaldybės:
3.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų į viešuosius darbus, darbo vietą, dirbtą darbo laiką ir jiems priskaičiuotą darbo užmokestį už praėjusį mėnesį bei kompensaciją už nepanaudotas
atostogas gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį pervesti darbdaviui 50 procentų už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto
darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo
įmokų sumos bei nutraukus darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti kompensuoti 50 procentų piniginės kompensacijos
už nepanaudotas atostogas (įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas);
3.2 prireikus patikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas ir įgyven¬di-na viešuosius darbus.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:
4. Darbo birža ir savivaldybė gali nutraukti šią Sutartį, kai:
4.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo Sutartyje nustatytų sąlygų;
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4.2. darbdavys nutraukia su viešuosius darbus dirbančiu asmeniu darbo sutartį jai nepasibaigus darbdavio iniciatyva,
kai nėra darbuotojo kaltės.
5. Darbdavys gali nutraukti šią sutartį, kai darbo birža ar savivaldybė nesilaiko šioje Sutartyje numatytų sąlygų.
6. Už Pažymoje apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų į viešuosius darbus, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą
jiems darbo užmokestį duomenų teisingumą atsako darbdavys.
7. Sutarties šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.
9. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais — po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.
Šalių adresai ir rekvizitai:
Darbo birža
______________________________
______________________________
(adresas, kodas, telefonas)
______________________________
______________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
______________________________
(parašas)
______________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Savivaldybė
______________________________
______________________________
(adresas, kodas, telefonas)
______________________________
______________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
______________________________
(parašas)
______________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Darbdavys
______________________________
______________________________
(adresas, kodas, telefonas)
______________________________
______________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
______________________________
(parašas)
______________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Viešųjų darbų organizavimo
sąlygų ir tvarkos aprašo
2 priedas

(Tipinė dvišalė viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutarties forma)

VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO SUTARTIS
______________ NR. _____
(data)
______________________
(vieta)
________________________________________________ darbo birža (toliau vadinama – darbo birža), atstovaujama
(darbo biržos pavadinimas)

________________________________________________________________________________________________,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)

ir _____________________________________________________________________ (toliau vadinama – darbdavys),
(darbdavio pavadinimas)

atstovaujama(-as) ________________________________________________________________________________ ,
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)
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toliau bendrai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Viešųjų darbų organizavimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. A1–214
(toliau vadinama – Aprašas), ir Viešųjų darbų projektu, patvirtintu __________--------------------- --------------------------------------------------------------------------200_ m.--------------------------------d.
(savivaldybės pavadinimas)

tarybos sprendimu Nr._______, sudarėme šią Viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutartį (toliau vadinama –
Sutartis):
I. SUTARTIES DALYKAS
Viešųjų darbų organizavimas ir finansavimas
II. ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Darbdavio:
1.1. organizuoti šiuos viešuosius darbus:
Eil.
1

Viešųjų darbų
pavadinimas
2

Pradžia

Pabaiga

3

4

Trukmė (darbo
dienos, valandos)
5

Orientacinis darbo vietų skaičius
6

1.2. pateikti darbo biržai ne vėliau kaip prieš ______ dienų (-as) iki viešųjų darbų pradžios pageidavimus dėl kvalifikacinių reikalavimų asmenims, kurie dirbs viešuosius darbus;
1.3. sudaryti su darbo biržos siųstais viešuosius darbus dirbti ieškančiais darbo asmenimis, atitinkančiais darbdavio
pateiktus kvalifikacinius reikalavimus (toliau vadinama — darbuotojai), terminuotas darbo sutartis ____ (dienų) laikotarpiui 1.1. punkte nurodytiems darbams atlikti ir per 3 darbo dienas nuo jos pasirašymo dienos pateikti jai šių sutarčių
kopijas;
1.4. užtikrinti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
1.5. supažindinti darbuotojus, prieš jiems pradedant dirbti viešuosius darbus, su darbų atlikimo tvarka ir aprūpinti
juos reikiamomis darbo priemonėmis;
1.6. tvarkyti darbuotojų suminę darbo laiko apskaitą, pildyti jų vardinį sąrašą;
1.7. mokėti darbuotojams jų darbo sutartyse nustatytą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir
valstybinio socialinio draudimo įmokas;
1.8. ne vėliau kaip per 5 dienas mėnesiui pasibaigus pateikti darbo biržai Aprašo 3 priede nustatytos formos Pažymą
apie darbo biržos siųstų asmenų, įdarbintų į viešuosius darbus, darbo vietą, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą darbo
užmokestį už praėjusį mėnesį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei išrašą iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio
apie dirbtą laiką;
1.9. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą,
nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;
1.10. nustatyta tvarka leisti darbo biržos pakviestam asmeniui, dirbančiam viešuosius darbus, atvykti į darbo biržą
aptarti pasiūlymo įsidarbinti pagal terminuotą ar neterminuotą darbo sutartį;
1.11. įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį ___asmenų ir (arba) viešiesiems darbams pasibaigus pagal terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ___ asmenų (šis punktas privalomas viešųjų darbų
konkursą laimėjusiems darbdaviams, kurie savo paraiškose nurodė šį įsipareigojimą);
1.12. pateikti darbo biržai jos prašomą informaciją bei dokumentus, susijusius su viešųjų darbų organizavimu, ir
sudaryti sąlygas patikrinti, kaip darbdavys įgyvendina viešuosius darbus.
2. Darbo biržos:
2.1. nusiųsti įdarbinti į viešuosius darbus _____ asmenis (-ų) su rekomendacijomis, atsižvelgus į darbdavio pateiktus pageidavimus dėl kvalifikacinių reikalavimų asmenims, kurie dirbs viešuosius darbus;
2.2. paaiškinti siunčiamam asmeniui jo teises ir pareigas dirbant viešuosius darbus;
2.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pažymos apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų į viešuosius
darbus, darbo vietą, dirbtą darbo laiką ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį už praėjusį mėnesį bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas gavimo dienos kiekvieną mėnesį už kiekvieną dirbantį viešuosius darbus asmenį
pervesti darbdaviui 50 procentų už faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei nutraukus darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti
kompensuoti 50 procentų piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas (įskaitant valstybinio socialinio
draudimo įmokas);
2.4. nusiųsti per 3 darbo dienas dirbti viešuosius darbus kitus asmenis, jeigu šiuos darbus dirbantys asmenys savo
ar darbdavio iniciatyva anksčiau nutraukia darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti;
2.5. prireikus patikrinti, kaip darbdavys naudoja viešiesiems darbams skirtas lėšas bei įgyvendina viešuosius darbus.
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III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
3. Darbo birža gali nutraukti šią Sutartį, kai:
3.1. nustatoma, kad darbdavys nevykdo Sutartyje nustatytų sąlygų;
3.2. darbdavys savo iniciatyva nutraukia su viešuosius darbus dirbančiu asmeniu darbo sutartį jai nepasibaigus,
kai nėra darbuotojo kaltės.
4. Darbdavys gali nutraukti šią Sutartį, kai darbo birža nesilaiko šioje sutartyje numatytų sąlygų.
5. Už Pažymoje apie darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų į viešuosius darbus, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą
jiems darbo užmokestį duomenų teisingumą atsako darbdavys.
6. Sutarties šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista bei papildyta Šalių raštišku susitarimu.
8. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieną kiekvienai Šaliai.
9. Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos.
Šalių adresai ir rekvizitai:
Darbo birža
_______________________________________________
(adresas, kodas, telefonas)
_______________________________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
_______________________________________________
_______________________________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
_______________________________________________
(parašas)
_______________________________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Darbdavys
_______________________________________________
(adresas, kodas, telefonas)
_______________________________________________
(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos numeris)
_______________________________________________
_______________________________________________
(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
_______________________________________________
(parašas)
_______________________________________________
(vardas, pavardė)
A.V.

Viešųjų darbų
organizavimo
sąlygų ir tvarkos
aprašo 3 priedas
							
(Pažymos apie teritorinės darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų į viešuosius darbus, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems darbo užmokestį forma)
PAŽYMA
Apie teritorinės darbo biržos siųstų bedarbių, įdarbintų į viešuosius darbus, dirbtą darbo laiką ir apskaičiuotą jiems
darbo užmokestį
Viešųjų darbų organizavimo ir finansavimo sutartis Nr. __________________už 200__m._______________d.
______________________________________________		
____________________________________
(darbdavio pavadinimas, kodas)				

		

		

		
___________________________________________
_______________________________________________________
(kontaktinio asmens adresas, telefonas)						

_____________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------			

(banko pavadinimas, kodas, a. s. Nr.)
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Įdarbintų darbo
Eil. biržos siųstų
Asmens
Nr. bedarbių vardai ir kodas
pavardės

Įdarbinimo Atleidimo
data
data

1

4

2

3

5

Darbo
valandų
(dienų)
skaičius,
kurį turėjo
dirbti
pagal darbo
sutartį per
mėnesį
6

Faktiškai
dirbta
valandų
(dienų)
per mėnesį

7
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Apskaičiuota komApskaičiuopensacija
ta darbo
už nepaužmokesčio
naudotas
suma, litais
atostogas,
litais
8

11

Iš viso
________________________________________________________________________________________________
(įmonės, įstaigos organizacijos, ūkininko ūkio vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

---------------------------------(parašas)
Užpildymo data 200____ m.
A.V.

			

--------------------------------------(vardas, pavardė)

_____________________ d.						
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2. ŠEIMOS IR BENDRUOMENĖS
VEIKLINIMO MODULIS
2.1. Darbas su nusikaltusių jaunuolių
šeimomis
Motyvacinis pokalbis
Tėvų švietimo, konsultavimo ir paramos grupių organizavimas
Pareigūno bendravimo su problemine šeima ypatumai
Tikslai:
1. Šeimų įtraukimas į nusikaltusių jaunuolių reintegracijos procesą.
2. Efektyvios pagalbos tėvams organizavimas.
3. PI bendradarbiavimo su nusikaltusių jaunuolių
probleminėmis šeimomis gerinimas.
Uždaviniai:
1. Apmokyti PI darbuotojus motyvacinio pokalbio su
nusikaltusio jaunuolio šeimos nariais technikų.
2. Supažindinti su tėvų įtraukimo ir motyvavimo
principais.
3. Padėti pasiruošti organizuoti tėvų psichologinio
švietimo kursus, specialistų konsultavimo ir savitarpio paramos grupes.
4. Suteikti žinių ir įgūdžių, kurių reikia pareigūno bendravimui su problemine šeima.
Formos/metodai:
paskaitos, grupinės diskusijos, vaidmenų žaidimai,
praktinės užduotys, savarankiškas darbas
Turinys:
1. Motyvacinio pokalbio taisyklės ir technikos.
2. Nusikaltusių jaunuolių tėvų motyvavimo ir įtraukimo principai.
3. Psichologinio švietimo kursų tėvams organizavimas.
4. Specialistų konsultacijų tėvams konkrečioje savivaldybėje galimybių analizė.
5. Tėvų savitarpio paramos grupės organizavimas.
6. Efektyvaus bendravimo su problemine šeima įgūdžiai.
Laukiami rezultatai:
1. Tėvų motyvavimas ir įtraukimas į nusikaltusių jaunuolių reintegracijos procesą.
2. Efektyvus PI pareigūnų bendravimas su nusikaltusių
jaunuolių šeimomis.

2.1.1. Motyvacinis pokalbis
(apimtis: 3 val. auditorinio darbo, 10 val. savarankiško
darbo)
Nekyla abejonių dėl lemiamos šeimos, kaip artimiausios aplinkos, įtakos vaiko asmenybei formuotis. Net paauglystėje, kai auga savarankiškumas, didėja draugų įtaka,
tėvų poveikis išlieka labai svarbus. Nemaža dalis nusikalsti
linkusių jaunuolių gyvena nepalankiomis sąlygomis —

nedarniose, girtaujančiose, smurtaujančiose, asocialiose
šeimose. Jos ne tik nesugeba padėti vaikams, bet dažnai
savo pavyzdžiu stumia vaikus eiti nusikalstamu keliu.
Tačiau net ir tarp tokių šeimų pasitaiko tėvų ar motinų,
galinčių padėti savo vaikams keistis. Nemaža dalis tėvų
labai išgyvena dėl savo vaikų nusikalstamos veiklos, bet,
nesugebėdami nieko pakeisti, nusivilia savo galimybėmis,
susitaiko su vaikų elgesiu arba bando nuo jų atsiriboti.
Pvz.: Tomui — 16 m. Jis gyvena su mama ir jaunesne
seserim. Tėvas šeimą paliko prieš 14 metų, vaikais mažai
domėjosi. Mama daug dirbo, stengdamasi aprūpinti du
vaikus. Tomui sunkiai sekėsi mokslas, nuo penktos klasės
ėmė praleidinėti pamokas, laiką leisdavo su vyresniais
draugais, prasidėjo išgėrinėjimai, smulkios vagystės. Mama
labai išgyveno, nuolat lankydavosi mokykloje, bet sūnaus
sudrausminti nesugebėjo, jam labai trūko vyriško autoriteto. Tomas pateko į vyresnio draugo įtaką, kartu su juo
įvykdė rimtą nusikaltimą, buvo nuteistas lygtinai. Mama
ėmė dar daugiau dirbti, norėdama atlyginti sūnaus padarytą žalą, ji tapo pikta, dirgli, ėmė vengti bendrauti ne tik
su vaikais, bet ir su aplinkiniais, nustojo bendradarbiauti
su specialistais.
Kaip tokiu atveju padėti Tomui? Kaip padėti jo mamai?
Kaip užmegzti ryšį su Tomo tėvu? Kaip rasti motyvų,
kurie paskatintų Tomo tėvą bendradarbiauti, prisidėti prie
sūnaus problemų sprendimo?
Bendradarbiavimas su tėvais prasideda nuo jų motyvavimo. Svarbiausia jo dalis — motyvacinis pokalbis — tai
praktiškas būdas, padedantis žmonėms atpažinti, išsiaiškinti ir išspręsti juos kamuojančias prieštaringas problemas ir pasiruošti keisti esamą situaciją (W. R. Miller ir S.
Rollnick formuluotė).
Motyvacinio pokalbio metu sukuriami saugūs ir palaikantys tarpusavio santykiai, tai mažina pasipriešinimą,
leidžia tėvams apgalvoti savo elgesį, suvokti, ar jie pasiruošę keisti situaciją. Permainų siekti lengviau, jei požiūris į
permainas pozityvus, nors motyvacinio pokalbio taikomi
metodai numato ir teigiamus, ir neigiamus permainų
aspektus.
Motyvacinio pokalbio tikslai:
- sukurti saugią aplinką;
- padėti tėvams patiems išanalizuoti savo elgesį;
- atlikti esamos padėties trūkumų/naudos analizę;
- sumažinti kylantį pasipriešinimą permainoms;
- parengti tėvus pripažinti pokyčių reikalingumą;
- išsiaiškinti elgesio keitimo tikslus;
- padėti sukurti realistišką elgesio pokyčių strategiją.
Motyvaciją pokyčiams suteikia prieštaringų emocinių būsenų išgyvenimas. Visi pažįstame tokias būsenas:
norisi pyragaičio, bet žinome, kiek jis turi kalorijų; norisi
vykti atostogų, bet vaikams dar nesibaigę mokslo metai.
Motyvacinio pokalbio metu specialistas turi išprovokuoti
tokias prieštaringas noro/nenoro būsenas, kad tėvai patys
pasirinktų pokyčių alternatyvą. Labai svarbu, kad tėvai
jaustų, jog pasirinkimo galimybė, sprendimas keisti elgesį
ir atsakomybė priklauso tik nuo jų pačių.
Prieš pokyčių reikalingumo pripažinimą dažnai susiduriama su tėvų pasipriešinimu galimiems pokyčiams.
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Pvz.: Tomo mama nenori net girdėti, kad reiktų pasikviesti
sūnaus tėvą į pagalbą, ji verkdama išrėžia: „Iki šiol auginau viena, susitvarkysiu ir dabar“. Matome persipynusius
įvairiausius jausmus, kuriuos privalome suprasti ir gerbti.
Pasipriešinimas gali pasireikšti įvairiai: neigimu, atmetimu,
nepaisymu, pertraukimu, temos pakeitimu. Tačiau mes
pastebime ambivalentiškus tėvų jausmus, kurie gali padėti
pripažinti, kad pokyčių reikia: tėvai pripažįsta, kad reikia
keisti savo elgesį arba aplinkybes, kurias galima pakeisti.
Tomo mamos paklausus, ką ji mano apie sūnaus ateitį, ji
suvokia, kad padėtis labai rimta, nes jis nesimoko ir nedirba, o ji be kitų pagalbos nepajėgia su juo susitvarkyti, bet
labai norėtų, kad jis mokytųsi.
Matome aiškų motyvą, dėl kurio reiktų padėtį keisti.
Mama pasirengusi priimti sprendimą, ji nori keisti situaciją, priimti kitų pagalbą. Dabar galima jai padėti nuspręsti,
ko reikia, kad padėtis keistųsi. Vien noro ir pasiryžimo
neužtenka. Prasideda veiksmų etapas, kada gali prasidėti
realūs pokyčiai, ir specialistas turi padėti tėvams išlaikyti
ir toliau tęsti tuos pokyčius, kitaip viskas sugrįš į pirminę
padėtį.
Motyvacinio pokalbio taikymo strategijos:
1. Empatijos išreiškimas, aktyvus (refleksyvus) klausymas.
Atkreipkite dėmesį į asmens jausmus, atspindėkite
juos. Pasistenkite suprasti potekstę to, kas jums sakoma, pakomentuokite ją asmeniui, su kuriuo kalbatės.
2. Atviri klausimai.
Užduokite atvirus klausimus, venkite uždarų, kurie
nepadeda palaikyti pokalbio.
3. Daugiau klausymosi, nei kalbėjimo.
Daugiau klausykitės, o ne sakykite. Tegul pats asmuo
svarsto ir galvoja. (Stenkitės išlaikyti santykį 70/30.)
4. Dvipusė refleksija.
Ji padeda išryškinti būsenos ambivalentiškumą. Pvz.:
„Jūs suprantate, kad viena nesusitvarkote, tačiau jums
labai sunku kreiptis pagalbos į buvusį vyrą“.
5. Apibendrinimas.
Apibendrinkite pagrindinius teiginius, tegul asmuo dar
kartą išgirsta savo paties mintis.
6. Patvirtinimas.
Leiskite pajusti, kad jūs pritariate. Patvirtinkite tai
aktyviu klausymusi, pritarimo žodžiais, pritariančiais
gestais.
7. Vengti:
- kaltinimų;
- etikečių klijavimo;
- konfrontacijos (naudoti refleksiją).
Praktinė užduotis: motyvacinio pokalbio taikymas, dirbant su nusikalsti linkusių jaunuolių tėvais
1. Dalyviai suskirtomi grupelėmis po 4 žmones.
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2. Kiekviena grupelė pagalvoja ir prisimena
konkretų atvejį jaunuolio, su kurio tėvais galėtų
panaudoti motyvacinio pokalbio metodą.. Trumpai grupelės nariams pristato šeimos istoriją.
3. Grupelės nariai pasiskirsto vaidmenimis:
- specialistas, vadovaujantis motyvaciniam pokalbiui;
- vienas iš tėvų;
- du stebėtojai.
4. Stebėtojų užduotys:
vienas stebėtojas stebi:
- kaip vyksta pokalbis;
- kaip elgiasi specialistas;
- kaip specialistui sekasi užmegzti kontaktą, aktyviai
klausytis, reflektuoti
jausmus, sužadinti tėvo/motinos norą keisti elgesį
ar/ir situaciją;
4. kitas stebėtojas:
- kokių tikslų jis pasiekė;
- kokias strategijas taiko;
- kokių turi patarimų, kaip tobulinti pokalbį.
5. Po 5 minučių dalyviai stabdomi, visi pasidalina
savo pastabomis. Po to keičiamasi vaidmenimis.
6. Kai visi išbando visus vaidmenis, pratimas stabdomas. Dalyviai grupelėse aptaria savo jausmus,
apėmusius vaidinant skirtingus vaidmenis, aptaria
pasiekimus ir iškilusias problemas.
7. Grupelių atstovai pristato grupės darbo rezultatus
visiems dalyviams.
Pasidalijama patirtimi, diskutuojama apie metodo
praktinį pritaikymą.
Savarankiškas darbas: motyvacinio pokalbio su
nusikaltusių jaunuolių tėvais praktinis pritaikymas

2.1.2. Tėvų švietimo, konsultavimo ir paramos grupių organizavimas
(apimtis: 3 val. auditorinio darbo, 10 val. savarankiško
darbo)
Tėvų elgesys, šeimos aplinka, tėvų ryšys su vaiku —
tai esminiai faktoriai, lemiantys paauglių nusikalstamo
ir kitokio probleminio elgesio atsiradimą ir eigą. Kokios
bebūtų paauglių ir jaunuolių elgesio problemos, jos visada
glaudžiai susijusios su artimiausia aplinka — šeima.
Patikimiausia augančio vaiko apsauga nuo probleminio
elgesio yra tėvų parama, priežiūra ir nuosekli disciplina. O
smurtas, nepriežiūra, atstūmimas, grubus ar nenuoseklus
auklėjimas, pačių tėvų antisocialus elgesys, palaikymo
ir domėjimosi stoka yra rizikos faktoriai vaiko nusikalstamam elgesiui atsirasti. Socialinės kontrolės teorijos
sudarytojai (Hirshi) teigia, kad delinkventinio elgesio
tikimybė didesnė, kai individo ryšys su visuomene silpnas
ar nutrūkęs. Šeima ir yra ta socializuojanti tarpinė grandis,
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kuri įdiegia vaikui socialines normas ir vertybes. Todėl stiprus emocinis ryšys tarp vaiko ir tėvų yra viena iš esminių
vaiko apsaugos nuo delinkventinio ir kitokio probleminio
elgesio sąlygų.
Dauguma nusikaltusių jaunuolių augo disfunkcinėse
šeimose, kuriose buvo nuolat netenkinami svarbūs vaikų
poreikiai, neigiamas tėvų elgesys dominavo. Paprastai disfunkcinėje šeimoje jos narių bendradarbiavimas ir emocinis bendravimas yra sutrikęs, vaiko galimybės išreikšti savo
jausmus ir poreikius yra labai ribotos, būdinga tinkamų
socialinių įgūdžių stoka.
Nusikaltusių jaunuolių tėvams būtina padėti įgyti
efektyvesnių tėvystės įgūdžių, padėti suprasti, kas vyksta
su jų vaiku, padėti pagerinti tarpusavio ryšį ir taip sumažinti nusikalstamo elgesio pasikartojimo riziką. Tačiau
tokią pagalbą suteikti nėra lengva, nes šie tėvai dažnai yra
nemotyvuoti, pikti, priešiški ar jaučiantys beviltiškumą ir
bejėgiškumą.
Tam, kad tėvai ieškotų pagalbos ar bent ją priimtų,
dažnai trukdo šie faktoriai:
Praktinė užduotis: darbo su tėvais galimybės ir sunkumai
1. D
 alyviai suskirstomi grupelėmis po 5 žmones.
2. K
 iekvienoje grupelėje dalyviai diskutuoja, dalindamiesi savo darbo su nusikaltusių ar rizikos grupei priklausančių jaunuolių šeimomis patirtimi.
3. D
 iskusijoje reikia atsakyti į šiuos klausimus:
★ Kokius galima išskirti šeimų, kuriose paauglys ar
jaunuolis yra linkęs į nusikalstamą elgesį, tipus?
(Apibūdinti 4–6 tipus.)
★ Kokiu būdu būtent tokia šeimos aplinka lemia ar
palaiko jaunuolio nusikalstamą elgesį? (Įvardinkite kiekvienam tipui atskirai.)
★ Kokios dažniausios pareigūno/specialisto bendravimo su kiekvieno tipo šeima problemos ar
kliūtys?
★ Kokios labiausiai pasiteisinusios pareigūno/
specialisto bendravimo su kiekvieno tipo šeima
technikos?
★ Kokios pagalbos labiausiai reikia kiekvieno tipo
šeimai?
4. Grupelių diskusijų rezultatai pristatomi grupėje — ant didelio lapo bendrai sudaroma ir
užpildoma lentelė:
Šeimos
tipas

Įtaka jaunuolio
nusikalstamam
elgesiui

Bendravimo
su tokia
šeima
problemos

Bendravimo
su tokia
šeima
technikos

Tinkamos
pagalbos
formos

– socialinė ir emocinė izoliacija;
– nepasitikėjimas, baimė atsiskleisti ir kalbėti;
– šeimos paslapčių laikymas;
– išteklių stoka;
– informacijos stoka;
– daugybiniai stresai ir dažnos krizės;
– netikėjimas pokyčiais, neviltis.
Atsižvelgus į šias kliūtis, trukdančias darbui su tėvais,
matyti, kad ne bet kokia pagalba būtų tinkama, priimama
ir veiksminga. Pasaulinė praktika rodo, kad efektyviausios
darbo su tėvais formos yra tėvų švietimas, orientuotas į
įgūdžių formavimą, tėvų konsultavimas bei tėvų savitarpio
paramos grupės.
Tėvų psichologinio švietimo, orientuoto į įgūdžių
formavimą, tikslas — sustiprinti tėvų ir probleminių
jaunuolių tarpusavio ryšį ir supratimą, įpareigoti tėvus taikyti efektyvesnius bendravimo su jaunuoliais ir jų elgesio
reguliavimo būdus.
Tėvų švietimo užsiėmimuose siekiama suteikti tėvams
žinių apie paauglių ir jaunuolių emocines bei elgesio
problemas ir jų įveikimo būdus, formuoti tėvų nesmurtinio bendravimo, konstruktyvaus konfliktų sprendimo ir
sveikos gyvensenos įgūdžius.
Tėvų švietimą turi vykdyti kvalifikuotas psichologas
(išskyrus 1.3. temą*), turintis praktinės bendravimo su
probleminėmis šeimomis patirties: šiuose užsiėmimuose
neužtenka vien perteikti žinias ar paskaityti paskaitą. Kad
tėvų nuostatos keistųsi, jie turi aktyviai dalyvauti pratybose, o tai įmanoma tik atsiradus tarpusavio ryšiui ir
pasitikėjimo lektoriumi jausmui.
Rekomenduojamos tėvų švietimo temos (pilna medžiaga pateikiama Pozityvios socialinės aplinkos kūrimo
programos Šeimos ir bendruomenės pozicijų stiprinimo
modulio metodinėse rekomendacijose):
1. Paauglystė: problemos, sutrikimai, poreikiai:
1.1. paauglio raidos ypatumai (1 ak. val.);
1.2. paauglių psichologiniai poreikiai (1 ak. val.);
1.3. būdingiausi paauglių psichikos sutrikimai (2 ak.
val.).*
2. Psichologinės krizės;
2.1. pagrindinės paauglio psichologinių krizių priežastys (1 ak. val.);
2.2. krizės fazės (1 ak. val.);
2.3. savižudybės (2 ak. val.).
3. Patirtos prievartos požymiai ir ilgalaikės pasekmės:
3.1. fizinis smurtas (1 ak. val.);
3.2. emocinė prievarta (1 ak. val.);
3.3. seksualinė prievarta (1 ak. val.);
3.4. nepriežiūra (1 ak. val.).
4. Paauglių probleminis elgesys:
4.1. nusikalsti linkusių paauglių charakterio ypatumai
(1 ak. val.);
4.2. narkotikų vartojimas (2 ak. val.);
4.3. agresyvus elgesys paauglystėje (1 ak. val.).
5. Efektyvaus bendravimo su paaugliais ir jaunuoliais
įgūdžiai:
5.1. aktyvus klausymas (2 ak. val.);
5.2. jausmų išsakymas: kaip kalbėti, kad paauglys
klausytų (2 ak. val.);
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5.3. pykčio valdymas (4 ak. val.);
5.4. konstruktyvus konfliktų sprendimas (4 ak. val.).
* Rekomenduojama, jog šią temą dėstytų vaikų ir paauglių psichiatras

Kiekvienos temos yra tiek teorinė dalis, tiek ir praktinės užduotys. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas
praktinių efektyvaus tėvų bendravimo su jaunuoliais ir
jų elgesio korekcijos įgūdžių formavimo užsiėmimams (5
temai). Bendra tėvų psichologinio švietimo užsiėmimų
trukmė — 24 akademinės valandos. Rekomenduojama
struktūra: 6 susirinkimai (kartą per savaitę) po 4 akademines valandas. Pirmosioms keturioms temoms reiktų skirti
po vieną susirinkimą, o penktajai temai — 2.
Po visko tėvai turėtų įvertinti psichologinio švietimo
užsiėmimus, užpildydami šią anketą:
TĖVŲ PSICHOLOGINIO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMO
ĮVERTINIMO ANKETA
Užsiėmimo tema:__________________________
________________________________________
(įrašo vadovaujantieji)
Pildymo data: _________________

1. Užsiėmimo metu gautos informacijos naudingumas:
1---2------3------4-----5

2. Užsiėmimo metu gautos informacijos suprantamumas: 1---2------3------4-----5

3. Užsiėmimo metu gautos informacijos naujumas ir
įdomumas: 1---2------3------4-----5

4. Gautų žinių ir įgūdžių praktinio pritaikymo galimybės: 1-----2------3-----4-----5

5. Užsiėmimo lektorių darbo įvertinimas:
1-----2------3------4-----5
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Specialistų konsultacijų tėvams tikslas — atskleidžiant šeimos stipriąsias puses ir aplinkos resursus, suteikti
nusikaltusių jaunuolių tėvams pagalbą. Tėvams, globėjams
ar kitiems šeimos nariams teikiamos specialistų konsultacijos padės jiems įgyti būtinos informacijos ir efektyviau įveikti esamus sunkumus. Tėvai konsultacijoms turi
būti nukreipiami atsižvelgus į specifinius tos šeimos bei
jaunuolio poreikius ir situaciją: tikrai ne kiekvienai šeimai
reikės visų specialistų konsultacijų. Nukreipimas turi būti
labai konkretus — neužtenka tėvams pasakyti „nueikite
pas psichologą“, reikia nurodyti pas ką, kur ir kada. Čia
labai svarbus tarpžinybinis bendradarbiavimas, nes tų
specialistų, kurių pataisos inspekcijoje nėra, konsultacijas
tėvams teks suteikti kitose įstaigose.
Psichologo konsultacijos skirtos krizės intervencijai,
efektyvesniems bendravimo su paaugliu ir jo disciplinavimo būdams aptarti, tėvų iniciatyvumui, atsakomybei ir
įsitraukimui skatinti, konstruktyviems konflikto sprendimams bei jausmų valdymo įgūdžiams lavinti. Rekomenduojama laikytis trumpalaikio, į problemą orientuoto
konsultavimo, kur būtų aptariamos konkrečios dabartinės
tėvų bendravimo su jaunuoliu situacijos, jaunuolio poelgiai ir tinkami reagavimo į juos būdai.
Psichiatro konsultacijos skirtos tėvų ar paauglio psichikos būklei įvertinti, informuoti apie gydymo galimybes, būdus ir naudą, medikamentiniam gydymui skirti ar
nukreipti į tinkamą gydymo įstaigą.
Socialinio darbuotojo konsultacijos skirtos informuoti
apie valstybės socialinės paramos galimybes, informuoti apie tinkamas nevyriausybinių įstaigų paslaugas ar
paramą, nusikaltusio jaunuolio mokymosi ir/arba darbo
galimybėms jų gyvenamojoje vietovėje aptarti
Teisininko konsultacijos skirtos įstatymams, susijusiems su tėvų teisėmis bei teisine atsakomybe išaiškinti,
įstatymams, susijusiems su nusikaltusio jaunuolio teisėmis
bei teisine atsakomybe išaiškinti, teisinėms procedūroms
bei teismo sprendimams ir jų pasekmėms išaiškinti.
Kad ši specialistų pagalba tėvams būtų įmanoma ir
įgyvendinama, būtini du dalykai:
– specialistų prieinamumas;
– tėvų informavimas apie pagalbos galimybes.
Pirmosios sąlygos analizei bus skirta praktinė užduotis,
antrai sąlygai užtikrinti — savarankiškas darbas.
Praktinė užduotis: specialistų konsultacijų tėvams
konkrečioje vietovėje prieinamumo analizė

6. Užsiėmimo organizavimo (vietos, laiko) įvertinimas:
1-----2-----3------4-----5

1. Dalyviai suskirstomi į tarpdisciplinines grupeles
pagal bendruomenes.

7. Jūsų pageidavimai, pasiūlymai dėl panašių užsiėmimų organizavimo ateityje
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

2. Kiekviena grupelė išanalizuoja psichologo, psichiatro, socialinio darbuotojo ir teisininko konsultacijų galimybes jų bendruomenėje:
- kokioje įstaigoje (PI, sveikatos sektoriuje, nevyriausybinėje organizacijoje ar kt.) dirba specialistas, kokia jo patirtis ir kvalifikacija;
- kokios bendradarbiavimo su tuo specialistu ir grįžtamojo ryšio galimybės;
- jei kurio nors specialisto šioje vietovėje nėra, ko-

56 MOKYMO PROGRAMA SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU ASMENIMIS, NUTEISTAIS BAUSMĖMIS,
kios tėvų nukreipimo kitur galimybės bei kokia jų
nuvykimo tikimybė, atsižvelgus į atstumą, transporto prieinamumą ir kt.
3. Grupelių atlikta specialistų prieinamumo bendruomenėse analizė pristatoma grupei. Pasidalijama patirtimi apie specialistų pagalbos organizavimą.
Tėvų paramos grupės tikslas — sudaryti galimybes
nusikaltusių jaunuolių tėvams tarpusavyje bendrauti,
paramai, socializacijai, didinti jų pozityvių pokyčių motyvaciją.
Tėvų paramos grupę organizuoti ir jai vadovauti gali
socialinis darbuotojas. Planuodamas tokią grupę, vadovaujantysis turi apgalvoti susirinkimų vietą, laiką, trukmę,
dažnumą, grupės sudėtį.
(Smulkesnė informacija apie tėvų paramos grupės tikslus, taisykles, vadovavimo principus ir naudą pateikiama
Pozityvios socialinės aplinkos kūrimo programos Šeimos
ir bendruomenės pozicijų stiprinimo modulio metodinėse
rekomendacijose.)
Savarankiškas darbas: pagalbos nusikaltusių jaunuolių tėvams/globėjams planavimas ir jų informavimas
Šis savarankiškas darbas turi būti atliekamas ne
individualiai, o susirinkus visiems mokymo programoje
dalyvaujantiems konkrečios bendruomenės atstovams
(PI, bendruomenės centro, savivaldybės ar seniūnijos,
NVO, ugdymo įstaigų).
1. Suplanuokite tėvų psichologinio švietimo kursus:
– kas vadovaus, kokiose patalpose vyks, kurią savaitės dieną ir valandą;
– su būsimu lektoriumi suderinkite laiką, dienotvarkę, padalomosios medžiagos ir priemonių klausimus;
– kurių jūsų įskaitoje esančių jaunuolių tėvams ar
kitiems šeimos nariams tokie kursai būtų reikalingi
ir įmanomi (sudarykite sąrašą ir aptarkite, kas ir kaip
kontaktuos su tėvais, kad juos pakviestų į kursus).
2. Suplanuokite specialistų konsultacijas tėvams:
– koks konkrečiai psichologas konsultuos tėvus
(suderinkite su juo bendradarbiavimo sąlygas);
– koks konkrečiai psichiatras konsultuos tėvus (suderinkite su juo bendradarbiavimo sąlygas);
– koks konkrečiai socialinis darbuotojas konsultuos
tėvus (suderinkite su juo bendradarbiavimo sąlygas);
– koks konkrečiai teisininkas konsultuos tėvus (suderinkite su juo bendradarbiavimo sąlygas);
– kurių jūsų įskaitoje esančių jaunuolių tėvams ar
kitiems šeimos nariams reiktų šių specialistų konsultacijų (sudarykite sąrašus ir aptarkite, kas ir kaip kontaktuos su tėvais, kad juos nukreiptų konsultacijoms).
3. Suplanuokite tėvų paramos grupę:
– kas iš vietinių socialinių darbuotojų vadovaus
grupei, kokiose patalpose vyks, kurią savaitės dieną ir

valandą, kada pirmasis susirinkimas;
– kurių jūsų įskaitoje esančių jaunuolių tėvams ar
kitiems šeimos nariams tokios paramos grupės reiktų
(sudarykite sąrašą ir aptarkite, kas ir kaip kontaktuos su
tėvais, kad juos pakviestų į paramos grupę).
4. Parenkite informacinę skrajutę tėvams, kur būtų
nurodyta:
– tėvų psichologinio švietimo kursų tikslai, vieta,
laikas, vadovai;
– specialistų konsultacijų galimybės, jų kontaktinė
informacija;
– tėvų paramos grupės tikslai, vieta, laikas, vadovai;
– PI inspektoriaus kontaktinė informacija (kiekvieno jaunuolio tėvams įrašoma atskirai).

2.1.3. Pareigūno bendravimo su problemine šeima
ypatumai
(apimtis: 2 val. auditorinio darbo, 10 val. savarankiško
darbo)
2.1.3.1. Šeimų savybės, skatinančios arba saugančios
jaunuolius nuo įsitraukimo į nusikalstamą elgesį ir jo
kartojimo
Šeimos dalyvavimas reabilitacijos programoje yra
vienas iš esminių elementų, lemiančių jos sėkmę. Kartais
specialistai, dirbantys su nusikaltimą atlikusiais jaunuoliais, mano, kad tokiam amžiuje paaugliui ar jaunam
suaugusiam žmogui jo šeima, tėvai nebeturi jokios įtakos,
todėl daugiau dėmesio skiriama darbui su pačiu jaunuoliu,
o šeima įtraukiama tiek, kiek pati rodo iniciatyvos. Tokį
požiūrį dar labiau sustiprina susidūrimai su šeimomis,
kuriose tėvai geria, nesirūpina savo vaiko elgesiu, vengia
susitikti su pareigūnais.
Iš dalies toks požiūris remiasi ir raidos psichologijos
požiūriu, kad paauglystėje didesnę reikšmę įgyja bendraamžiai, o svarbiausiu bendravimo su tėvais dalyku tampa
didesnio savarankiškumo įgijimas. Tačiau toks požiūris
yra supaprastintas, nes santykiai su tėvais lieka svarbūs
visą gyvenimą ir yra ypač svarbūs didelių pasikeitimų ir
audringų emocinių išgyvenimų laikotarpiu paauglystėje.
Šeima lieka ta saugia baze, kur paauglys ieško supratimo, pagalbos, patarimo ir palaikymo, kai kyla problemų
bandant gyventi savarankiškai. Be to, per pastaruosius 15
metų atlikti tyrimai rodo, kad efektyvios yra tos jaunuolių recidyvizmo prevencijos programos, kuriose skiriama
pakankami dėmesio darbui su nusikaltėlių šeimomis.
Šeima gali skatinti nusikaltimą atlikusio jaunuolio įsitraukimą į darbą ir resocializaciją arba tam trukdyti ir skatinti jo tolimesnį nusikalstamą elgesį. Idealių šeimų nėra,
kiekviena šeima turi stipriųjų savybių, skatinančių socialiai
priimtiną vaiko elgesį, ir silpnųjų savybių, galinčių skatinti
nusikalstamą vaiko elgesį. Todėl svarbu turėti sąjungininką, o ne priešininką nusikaltusio jaunuolio namuose.
Nusikaltimus atlikusių jaunuolių reabilitacijos programoje svarbu ne tik išsiaiškinti ir bandyti keisti tas šeimos
savybes, kurios skatina nusikalstamą jaunuolio elgesį, bet
ir išnaudoti bei stiprinti tas šeimos savybes, kurios skatina
jį tokio elgesio atsisakyti ir įsitraukti į darbinę veiklą.
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Šeimos savybės, saugančios jaunuolį nuo įsitraukimo į
nusikalstamą elgesį ir jo kartojimo (pagal Bry ir kt.):
 geri tėvų santykiai su vaiku, parama jam net ir po
atlikto nusikaltimo;
 pozityvūs auklėjimo metodai (paremti ne vien bausmėmis, bet ir paskatinimais, adekvatūs, bet ir ne per
maži lūkesčiai iš vaiko);
 nuoseklus domėjimasis jaunuolio gyvenimu ir jo
priežiūra;
 savo vaiko teisių ir poreikių atstovavimas;
 atkaklus siekimas gauti reikiamą informaciją ir pagalbą vaikui.
Šeimos savybės, didinančios jaunuolių nusikalstamo
elgesio riziką (pagal Kumpfer ir Alvarado, 1995):
 nepakankamas socialinių normų ir priimtino elgesio
mokymas;
 asocialių vertybių ir elgesio pavyzdys šeimoje;
 nepakankama vaiko priežiūra, t. p. ir nesidomėjimas
tuo, su kuo ir ką jis veikia;
 prasti vaikų auklėjimo įgūdžiai;
 prasti santykiai tarp tėvų ir vaikų;
 dideli konfliktai ir dažnai agresyvus elgesys stebint
vaikams;
 chaotiškas gyvenimas su dažnais stresais;
 prasta tėvų psichinė sveikata;
 šeimos izoliacija;
 skurdas ir smurtas bendruomenėje;
 kiti vaikai šeimoje ir bendraamžiai draugai, vartojantys narkotikus.
Savarankiškas darbas
Įvertinti visų kuruojamų nusikaltimus atlikusių
jaunuolių šeimas, išskirti kiekvienos iš jų būdingas
stipriąsias ir silpnąsias savybes.
Apgalvoti, kurios iš silpnųjų savybių gali būti keičiamos pratybose su šeima, kurios kompensuojamos kitais
resursais.
2.1.3.2. Bendravimo su šiomis šeimomis ypatumai
Aukščiau aprašytos šeimos savybės ir jų bendravimo
būdai pasireiškia ir bendraujant su PI ar kitų programoje
dalyvaujančių institucijų darbuotojais. Tai leidžia ne tik
gyvai pajusti ir geriau suprasti nesveikus santykių šeimoje
aspektus, bet ir pradėti juos keisti. Jūsų bendravimo su jais
pavyzdys yra ne mažiau efektyvus būdas keisti nusikaltusių jaunuolių tėvų bendravimo ir elgesio būdus, nei jiems
skirtos pratybos grupėje (jie detaliau aprašyti kitose šios
metodikos dalyse). Todėl:
 būkite mandagūs, kantrūs, rodykite pagarbą;
 atidžiai išklausykite nusikaltusių jaunuolių tėvų. Pasidomėkite ne tik faktais, bet ir jų jausmais, požiūriu į
aptariamus įvykius;
 visada paaiškinkite, kodėl priimate vieną ar kitą
sprendimą dėl jų vaiko;
 skatinkite juos pačius dalyvauti priimant sprendimus,
klauskite jų nuomonės;
 nepasiduokite provokacijoms, nepraraskite savitvardos, konstruktyviai spręskite iškylančius konfliktus
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(tai labai svarbi užduotis, mokant juos efektyvių
konfliktų sprendimo būdų bendraujant su savo
vaiku);
 nepasiduokit jiems būdingam nusivylimui, netikėjimui, kad galima pakeisti jaunuolio elgesį ir pažiūras
ar išspręsti kitas problemas, skatinkite ieškoti kitų
sprendimo būdų, stebėkite, ar laikomasi numatyto
veiksmų plano, ar jie daro tai, kas buvo sutarta;
 jei reikia, pasiūlykite pagalbą patiems šeimos nariams (pvz,. jeigu matote, kad išgyvena depresiją ar
kitą psichikos ligą, nukreipkite pas psichiatrą; jeigu
matote, kad gyvena skurde ir nesinaudoja socialine
pagalba, paaiškinkite, kaip ją gauti, ir pasidomėkite,
ar tą daro).
Kaip rodo jaunimo nusikalstamo elgesio prevencijos
programų rezultatų įvertinimas, svarbu, kad tėvai šiose
programose gautų apčiuopiamą dalyvavimo paskatinimą.
Dauguma tėvų yra patys suinteresuoti, kad būtų dirbama
su jų vaikais tam, kad būtų nutrauktas jų nusikalstamas
elgesys. Tačiau gali būti daugybė priežasčių dėl to, kad jie
pradėtų vengti bendradarbiavimo su PI:
 Baimė.
– Baimė būti apkaltintiems, kad jie atsakingi už vaiko
padarytus nusikaltimus.
– Daugumai žmonių viskas, kas susiję su teisėsauga,
policija, teismais, nusikaltimais, kelia baimę.
– Baimę gali stiprinti nežinia — informacijos apie
reabilitacijos programą, į kurią bus įtrauktas jaunuolis, kas bus joje daroma, kokios bus to pasekmės
tolimesniam jo gyvenimui, kokios bus tėvų pareigos
programoje.
 Nepasitikėjimas. Kaip rodo visuomenės apklausos,
žmonių pasitikėjimas teisėsauga, o ir dauguma kitų
valstybinių institucijų mūsų šalyje, nėra didelis. Nepasitikėjimas bus dar didesnis, jeigu šeima anksčiau
turėjo neigiamos patirties (patys buvo teisti, ar, priešingai, —nukentėjo, kurie negavo reikiamos pagalbos
ir kt.).
 Pats jaunuolis įkalbinėja tėvus, kad šie nesusitiktų su
programos darbuotojais.
 Praktiniai sunkumai. Užimtumas, invalidumas,
transportas ir kt.
 Kitos priežastys.
Praktinė užduotis
Seminaro dalyviai turėtų būti skatinami pasidalinti
savo patirtimi ar nuomone, kokios gali būti priežastys,
trukdančios šeimoms dalyvauti nusikaltimus atlikusių
jaunuolių reabilitacijos programoje ir kas padėtų jas
įveikti.
Kartais reikia būti kantriam ir lanksčiam, kad užmegztum ir palaikytum bendradarbiavimą su nusikaltusių
jaunuolių šeimos nariais. Dažnai reikia atkaklumo ir ne
vieno bandymo. Verta pabandyti iš paties jaunuolio daugiau sužinoti apie tai, kaip galima užmegzti kontaktą su jo
šeima. Išsiaiškinkite ir tokius praktinius dalykus:
 Ar tėvai pakankamai gerai skaito ir rašo lietuviškai?
 Ar jie naudojasi elektroniniu paštu?
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 Ar jie turi ir tikrina pašto dėžutę?
 Kokiu dienos metu jiems lengviausia prisiskambinti?
 Ar tėvams galima skambinti jų darbo metu?
 Ar yra žmogus, kuriuo tėvai pasitiki ir kuris galėtų
jiems perduoti žinutę?
Bendraudami su tėvais visada turite stengtis vengti
bendrų patarimų, pamokymų, moralizavimo.
Kiek įmanoma, venkite kaltinimų. Net jeigu tokie kaltinimai ir pagrįsti, jie tik skatins tėvus vengti bendravimo
ir bendradarbiavimo su jumis. Todėl geriau nuolat dėmesį
akcentuokite į tai, kas ir kaip turi būti daroma ateityje,
kaip reikia keisti elgesį ir bendravimą su vaiku.
Tėvai jaus, kad naudinga dalyvauti programoje, jeigu
jiems skirtuose susirinkimuose ir individualiuose susitikimuose bus kalbama apie konkrečias, jų vaikui ir šeimai
būdingas problemas, jeigu jie bus mokomi konkrečių
bendravimo ar elgesio būdų, sugebėjimo laiku atpažinti
pavojingo elgesio ženklus.
Nusikaltimus atlikę jaunuoliai augo skirtingose šeimose. Jos gali turėti skirtingų religinių ir politinių įsitikinimų, kurie gali skirtis ir nuo jūsų pažiūrų. Dauguma tėvų
bus augę sudėtingomis sąlygomis, patys patyrę smurtą,
skurdą ar net vykdę nusikaltimus, tad gali skirtis ir jų moralinės vertybės. Nederėtų stengtis visiems tėvams primesti
vienodų moralinų vertybų. Ypač reikėtų vengti propaguoti
savo politinius ar religinius įsitikinimus.
Tai nereiškia, kad reikia priimti ir pritarti visoms tėvų
pažiūroms. Negalima sutikti su pažiūromis, pateisinančiomis nusikaltimus ir nuvertinančiomis darbą, nes tai
prieštarautų pagrindiniams šios reabilitacijos programos
uždaviniams. Tačiau patartina išklausyti net ir nepriimtinus šeimos narių požiūrius ir tik po to pateikti racionalių
argumentų savo pažiūroms pagrįsti.
Savarankiškas darbas
1. Įvertinti visų kuruojamų nusikaltimus atlikusių
jaunuolių šeimas, kiekvienai numatyti galimas
dalyvavimo programoje kliūtis.
2. Apgalvoti, kaip galima spręsti problemas, trukdančias kiekvienai konkrečiai šeimai dalyvauti
programoje.
2.1.3.3. Savitarpio supratimo tarp programą vykdančių
darbuotojų ir šeimų skatinimas
Praktinė užduotis
Dalyviai suskirstomi į 2 grupes. Kiekvienai grupei pateikiama užduotis kuo išsamiau atsakyti į šiuos klausimus:
I grupė:
 Kokios pagalbos tikisi nusikaltimus atlikusių
jaunuolių tėvai?
 Kaip jie įsivaizduoja, ką programoje darys PI ir
kitų dalyvaujančių institucijų darbuotojai?
II grupė:
 Kokios pagalbos tikisi PI ir kitų dalyvaujančių
institucijų darbuotojai iš nusikaltimus atlikusių
jaunuolių tėvų?

 Kaip jie įsivaizduoja, ką programoje turėtų daryti
nusikaltimus atlikusių jaunuolių tėvai?
Po 15–20 minučių grupių paruošti atsakymai
aptariami bendroje diskusijoje. Vadovaujantysis asmuo
turėtų:
 skatinti įsitraukti į diskusiją ir kitų grupių dalyvius, kad šie papildytų pateiktus atsakymus;
 pabrėžti svarbiausius atsakymus;
 papildyti atsakymus, jeigu pratybų dalyviai nepaminėjo svarbių dalykų.
Diskusijos metu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad
gali skirtis tėvų ir darbuotojų lūkesčiai ir savo užduočių
ir pareigų programoje įsivaizdavimas.
Skatinti diskusiją, kurie lūkesčiai yra pagrįsti, kurios
pareigos noriai priimamos, o kurios — ne, kas padėtų
šeimos nariams noriau prisiimti įsipareigojimus.
Viena iš dažniausių priežasčių, dėl kurios kyla nesusipratimų tarp programą vykdančių darbuotojų ir joje
dalyvaujančių šeimų, yra vaidmenų ar užduočių nepasidalinimas. Šeimos dažnai pačios aiškiai nesupranta, ko jos
nori iš nusikaltimus padariusių jaunuolių reabilitacijos
programos. Dar dažniau jos aiškiai nesupranta, koks jų
vaidmuo šioje programoje. Tai sukelia abejonių, nusivylimą, abipusius priekaištus ir neefektyvų energijos eikvojimą. To galima išvengti šeimai suteikus aiškios informacijos, kokie yra šios reabilitacijos programos tikslai, kas bus
jos metu daroma, ko yra tikimasi iš šeimos narių, ką darys
programą vykdantys darbuotojai ir kokios pagalbos gali
šeimos nariai tikėtis iš jų. Tam reikia patiems aiškiai suprasti šiuos klausimus. Juos svarbu aptarti su nusikaltimus
atlikusių jaunuolių šeimų nariais pirmo susitikimo metu.
Pokalbio pabaigoje būtina dar kartą pakartoti svarbiausius
dalykus ir išsiaiškinti, ar:
 jiems aiškūs programos tikslai ir užduotys;
 aišku, kaip jie turėtų dalyvauti programoje;
 jie nemato rimtų kliūčių tam, kad galėtų dalyvauti
programoje;
 žino, kur ir į ką gali kreiptis iškilus klausimams ar
problemoms;
 aišku, kur ir kada turi atvykti kitą kartą (jeigu tai yra
numatyta).

2.2. Bendradarbiavimas su bendruomenės
centrais
Savanoriškos mentorystės iniciavimas
Jaunuolių užimtumo ir visuomenei naudingos veiklos
organizavimas
Bendruomenės švietimas
Tikslai:
1. Bendruomenių centrų įtraukimas į nusikaltusių
jaunuolių reintegracijos procesą.
2. PI bendradarbiavimo su vietine bendruomene
gerinimas.
3. Bendradarbiavimo su bendruomenės centrais, užtikrinus nusikaltusių jaunuolių užimtumą ir visuomenei naudingą veiklą, skatinimas.
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4. Žinių ir įgūdžių, būtinų bendruomenei šviesti bei
tolerancijai didinti, suteikimas.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su savanoriško suaugusiojo bendravimo su nusikaltusiu jaunuoliu programa.
2. Suteikti būtinų žinių mentorystės programai inicijuoti.
3. Išnagrinėti jaunuolių užimtumo ir visuomenei naudingos veiklos organizavimo galimybes konkrečioje
savivaldybėje.
4. Pristatyti medžiagą bendruomenės švietimui apie
jaunuolių nusikalstamo elgesio priežastis ir prevencijos būdus.
Formos/ metodai:
paskaitos, grupinės diskusijos, praktinės užduotys,
savarankiškas darbas
Turinys:
1. Savanoriškos mentorystės programa: tikslai, metodai, įgyvendinimo partneriai.
2. Rizikos grupės jaunuolių įtraukimas į bendruomeninį gyvenimą per visuomeninę veiklą.
3. Jaunuolių užimtumo konkrečioje savivaldybėje
galimybių analizė.
4. Suaugusiųjų bendruomenės narių švietimo apie
nusikalstamo elgesio rizikos ir apsauginius veiksnius
principai.
5. Nepilnamečių bendruomenės narių švietimo, orientuoto į nusikalstamumo prevenciją, principai
Laukiami rezultatai:
1. Bendruomenių centrų dalyvavimas nusikaltusių
jaunuolių reintegracijos procese.
2. Nusikaltusių jaunuolių įtraukimas į visuomenei naudingą veiklą ir jų užimtumo organizavimas.
3. Didesnis bendruomenės dėmesys nusikaltusiems
jaunuoliams.

2.2.1. Savanoriškos mentorystės iniciavimas
(apimtis: 3 val. auditorinio darbo, 13 val. savarankiško
darbo)
Medžiaga pateikiama Pozityvios socialinės aplinkos
kūrimo programos metodinėse rekomendacijose.

2.2.2. Jaunuolių užimtumo ir visuomenei naudingos veiklos organizavimas
(apimtis: 3 val. auditorinio darbo, 11 val. savarankiško
darbo)
Visuomenei naudingas darbas leidžia iš dalies (simboliškai) atlyginti jaunuolio nusikalstamu elgesiu padarytą
žalą bendruomenei. Tokio darbo tikslas yra jaunuolio reintegracija į bendruomenę, sudarius galimybę jam prisiimti
atsakomybę už prasižengimus bei pasijusti naudingam,
prisidedančiam prie visų gerovės. Tai darbas, kai nemokamai atliekama kažkas, ko reikia visiems, ir kas bus matoma
ir vertinama aplinkinių (galimi pavyzdžiai — šiukšlių
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miesto parke išvalymas, bendruomenės centro remontas,
apleisto paupio sutvarkymas, darbas gyvūnų prieglaudoje,
grafiti piešinių valymas nuo sienų, senelių namų teritorijos
apželdinimas).
Visuomenei naudingas darbas, atliekamas rizikos grupės jaunuolio, padeda jam:
– s uprasti savo veiksmų poveikį kitiems;
– s uprasti bendruomenės problemas, jų priežastis ir
pasekmes;
– s ukurti prasmingus darbinius santykius su bendruomenės grupėmis ir atskirais asmenimis;
– lavinti kritišką mąstymą, pilietiškumą ir problemų
sprendimo įgūdžius;
–p
 risidėti prie bendruomenės problemų sprendimo;
–p
 ajusti priklausymą, įsitraukimą ir bendrumą;
– k oreguoti savęs vertinimą;
– a tlyginti padarytą žalą bendruomenei ir aukoms.
Praktinė užduotis: visuomenei naudingo darbo galimybės (idėjų generavimas)
1. Dalyviai suskirstomi grupelėmis po 4–5 žmones.
Kiekviena grupelė turi sudaryti kuo ilgesnį sąrašą
galimų variantų visuomenei naudingo darbo, kurį
galėtų atlikti nusikaltę jaunuoliai.
2. Generuojant idėjas, reikia laikytis „smegenų šturmo“ taisyklių:
- išsakyti ir užrašyti visas idėjas, kurios tik šauna
į galvą;
- nekritikuoti ir nevertinti nei kitų, nei savo
išsakytų idėjų;
- stengtis sugalvoti kuo daugiau variantų,
nesvarsčius jų reikalingumo ar įgyvendinimo
būdų;
- azartiškai ir energingai lenktyniauti, kuri grupelė sugalvos daugiau variantų.
3. Idėjų sąrašai pristatomi grupei. Iš jų ant didelio
lapo sudaromas bendras sąrašas (neįtraukiamos
pasikartojančios ar visai nerealios idėjos).
4. Sudarytas ir aptartas visuomenei naudingo darbo
variantų sąrašas bus naudojamas kitai praktinei
užduočiai atlikti ir savarankiškam darbui, kai
reikės pasirinkti vieną variantą ir modeliuoti jo
įgyvendinimą konkrečioje vietovėje.
Visuomenei naudingas darbas, kurį atliks nusikaltęs
jaunuolis,
turi būti:
– neapmokamas;
– a titinkantis jaunuolio fizines ir intelektines galimybes;
– realiai naudingas kitiems;
negali būti:
– kenksmingas sveikatai;
– reikalaujantis specialių įgūdžių bei kvalifikacijos;
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– žeminantis jaunuolį;
– pavojingas aplinkiniams.

Praktinė užduotis: bendruomenės išteklių ir visuomenei naudingo darbo organizavimo galimybių analizė

Žinomas posakis: „Jei nori žmogui padėti, leisk ar
padaryk taip, kad jis padėtų tau“. Kiekvienam būdingas
poreikis jaustis reikalingam, naudingam. Tai, jog kažko
gero darymas kitiems turi asmenybės augimą ir sveikimą
skatinantį poveikį — ne šių laikų atradimas. Jau prieš
daug amžių kai kuriose gentyse buvo paprotys žmogui,
turinčiam rūpesčių ar sutrikimų, duoti užduotį paruošti
visiems puotą ar atlikti kokį nors darbą bendruomenei.
Dauguma rizikos grupės jaunuolių širdies gilumoje tikrai
nemano galintys duoti kažką vertingo kitiems. Arba, jei ir mano,
tai supranta tą labai pragmatiškai: duodi tam, kad gautum.
Tačiau tikrasis naudingo kitiems darbo atlikimo poveikis yra ne
toks: pats davimo procesas yra terapinis, atkuriantis savigarbą.
Savarankiškas darbas: visuomenei naudingos veiklos
parinkimas konkrečiam jaunuoliui
Šio savarankiško darbo užduotis: išnagrinėti, koks
visuomenei naudingas darbas būtų tinkamas konkrečiam rizikos grupės jaunuoliui. Kiekvienas dalyvis turi
užpildyti šią formą apie vieną konkretų rizikos grupės
jaunuolį, su kuriuo šiuo metu dirba:
VISUOMENEI NAUDINGOS
VEIKLOS PARINKIMAS
Jaunuolis:___________X________
		

(inicialai, lytis, amžius)

Pareigūnas/specialistas:___________Y__________

1. Dalyviai suskirstomi į tarpdisciplinines grupeles
pagal bendruomenes.
2. Kiekviena grupelė analizuoja savo bendruomenės
išteklius, kurių reikia rizikos grupės jaunuolių atliekamam visuomenei naudingam darbui organizuoti:
- kokios programos ar projektai jau vykdomi bendruomenėje (nevyriausybinių ar religinių organizacijų,
savanoriškų iniciatyvų ir kt.);
- kokių finansinių išteklių bendruomenė turi (valstybės finansavimas, vietinių ar užsienio fondų garantai,
privačių asmenų aukos, pajamos iš mokamos veiklos);
- kokių materialinių išteklių bendruomenė turi
(aparatūra, įranga, patalpos, priemonės);
- kokių žmogiškųjų išteklių bendruomenė turi
(etatiniai darbuotojai, savanoriai, rėmėjai, kiti aktyvūs
bendruomenės veiklos dalyviai);
- ką iš turimų išteklių būtų galima panaudoti,
organizuojant rizikos grupės jaunuolių visuomenei
naudingą darbą;
- kokių išteklių tokiam darbui organizuoti trūksta (finansinių, materialinių, žmoniškųjų), kur galima
ieškoti pagalbos trūkstamiems dalykams gauti.
3. Kiekvienos bendruomenės galimybių analizė pristatoma grupei. Pasidalijama patirtimi, kaip panaudoti
esamus išteklius ir ieškoti naujų.

(vardas, pavardė, pareigos)

Pagrindiniai duomenys: šeimos aplinka, išsilavinimas, sveikatos būklė, įvykdyti teisės pažeidimai.
Visuomenei naudingas darbas: įvardinti konkretų
darbo pobūdį, trukmę, vietą.
Šios veiklos parinkimo pagrindimas: kaip ji atitiks
jaunuolio:
- fizines galimybes;
- psichikos būklę;
- išsilavinimą;
- darbinius įgūdžius;
- socialinius įgūdžius;
- amžių ir lytį;
- gyvenamąją vietą, atsižvelgus į atstumą ir susisiekimo galimybes;
- įvykdytus teisės pažeidimus.
Kad nusikaltusiam jaunuoliui teismo sprendimu skirtas visuomenei naudingas darbas būtų įmanomas įgyvendinti, bendruomenėse turi būti sukurtos tokio darbo galimybės. Visuomenei naudingo darbo poreikis ir ištekliai,
būtini šiam darbui atlikti, kiekvienoje bendruomenėje gali
būti skirtingi. Todėl 2 praktinės užduotys skiriamos visuomenei naudingo darbo konkrečioje vietovėje poreikių bei
galimybių (išteklių) analizei.

Praktinė užduotis: visuomenei naudingo darbo konkrečioje vietovėje poreikių analizė
1. Dalyviai suskirstomi į tarpdisciplinines grupeles
pagal bendruomenes.
2. Kiekviena grupelė analizuoja savo bendruomenės
poreikius: kokie yra darbai ar problemos, kurias galėtų
padėti išspręsti rizikos grupės jaunuolių atliekamas
neatlygintinas darbas:
– aptariamos vietos, kurios kelia diskomfortą ar net
pavojų dėl savo apleistumo, užterštumo, nesaugumo,
nykumo. (Gal pamiškė, priversta šiukšlių, padangų ir
statybinių atliekų? Gal vaikų žaidimų aikštelė, užžėlusi
krūmais, o jos inventorius sulūžęs ir surūdijęs? Gal be
krepšių ir nevažiuojančiais automobiliais užgriozdinta
apleista krepšinio aikštelė? Gal bendruomenės centras
seniai prašosi remonto? Gal koks nenaudojamas pastatas virto lindyne ir išgeriančiųjų susirinkimo vieta?)
– sudaromas sąrašas vietų, kurių sutvarkymas, ar darbų,
kurių atlikimas padarytų šią vietovę patrauklesnę, saugesnę,
mielesnę tiek vietiniams gyventojams, tiek atvykėliams, o
kartu ir mažiau tinkamą nusikalstamai ar asocialiai veiklai.
3. Sudaryti sąrašai pristatomi grupei. Pasidalijama
patirtimi, jei vienoje bendruomenėje esanti panaši problema kitur jau išspręsta.
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Savarankiškas darbas: visuomenei naudingo darbo
konkrečioje vietovėje modeliavimas
Šis savarankiškas darbas turi būti atliekamas ne individualiai, o susirinkus visiems mokymo programoje
dalyvaujantiems konkrečios bendruomenės atstovams
(PI, bendruomenės centro, savivaldybės ar seniūnijos,
NVO, ugdymo įstaigų).
Užduotys kiekvienai grupelei:
1. Pasirinkite vieną labiausiai jūsų savivaldybėje, seniūnijoje ar bendruomenėje tinkantį/reikalingą
visuomenei naudingą darbą iš seminaro metu sudaryto
sąrašo.
2. Išvardinkite, kokia nauda bendruomenei būtų iš
tokio rizikos grupės jaunuolio (-ių) atliekamo darbo
(5–10 punktų).
3. Išvardinkite, kokia nauda pačiam rizikos grupės jaunuoliui būtų iš tokio jo atliekamo darbo (5–10
punktų).
4. Kas galėtų imtis organizuoti šį darbą ir kokių
žmogiškųjų išteklių (koordinatoriaus, konkrečių specialistų, vadovausiančių šiam darbui ar savanorių) tam
prireiktų?
5. Kokie materialinių išteklių (pvz., darbo įrankių,
šiukšlių maišų ir jų išvežimo) reiktų šiam visuomenei
naudingam darbui organizuoti ir įgyvendinti? Iš kokių
šaltinių būtų galima finansuoti šiam darbui reikalingas
išlaidas?
6. Kokių vietinių verslininkų ar įmonių būtų galima
prašyti prisidėti prie šio projekto ir kokiu būdu?
7. Kiek jaunuolių ir kiek valandų per savaitę reikėtų
šiam darbui atlikti? (Įvertinkite ir tai, ar tai vienkartinis
darbas, ar periodinis, ar sezoninis, ar tęstinis).
8. Kokiu būdu ir kas fiksuotų jaunuolio atidirbto
darbo valandas ir kokybę?
9. Kaip bendruomenė būtų informuojama apie tokį
vykdomą projektą?
Savarankiško grupinio darbo–diskusijų rezultatas
seminaro vadovaujančiajam turi būti pateiktas raštiškai,
kaip atsakymai į nurodytus klausimus.
Na, o pabaigai prisiminkime, kad net ir paprastas
darbelis (pvz., arbatos dalinimas talkos metu, jei fizinės
galimybės kitokio darbo neleidžia), suteikia jaunuoliui:
 galimybę įgyti naują įgūdį;
 galimybę lavinti susitelkimą ir koordinaciją;
 progą kažką nuveikti ir jaustis sėkmingam;
 galimybę parodyti turimus įgūdžius;
 progą būti pagirtam ir paskatintam;
 šansą prisiimti atsakomybę ir už tai būti įvertintam;
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p
 rogą pagerinti tarpasmeninius santykius;
p
 rogą lavinti naujus bendravimo būdus, pvz., padaryti kažką dėl kito;
 g alimybę dirbti su kitais, bendradarbiauti ir patirti
bendrumą;
 g alimybę kontroliuoti save ir situaciją;
 g alimybę išreikšti save ir parodyti iniciatyvą.

2.2.3. Bendruomenės švietimas
(apimtis: 2 val. auditorinio darbo, 10 val. savarankiško
darbo)
Suaugusiųjų bendruomenės narių švietimo apie nusikalstamo elgesio rizikos ir apsauginius veiksnius medžiaga
išdėstyta Pozityvios socialinės aplinkos kūrimo programos
Šeimos ir bendruomenės pozicijų stiprinimo modulyje.
Bendruomenės švietimas vaidina svarbų vaidmenį pirminėje bei antrinėje nusikalstamumo prevencijoje. Pagrindiniai švietimo principai:
 žinios apie jaunimo nusikalstamumą (esamos padėties analizė);
 žinios apie nusikalstamumo priežastis (rizikos veiksniai);
 žinios apie apsauginius veiksnius;
 veiksmingi intervencijos ir reintegracijos būdai (atkreipti dėmesį, kad intervencijos negali didinti pykčio, modeliuoti nesveiką jėgos pranašumą, izoliuoti
jaunuolius nuo visuomenės; jos neturi skaudinti,
bet turi būti nukreiptos į atsakomybės už savo elgesį
prisiėmimą, nes tai didina vidinę elgesio kontrolę);
 pagalbos rizikos grupės jaunuoliams formos.
Praktinė užduotis: rizikos ir apsauginių nusikalstamo
elgesio veiksnių analizė.
1. Kiekvienas dalyvis vienoje lapo pusėje surašo kuo
daugiau nusikalstamo elgesio rizikos veiksnių, kitoje —
apsauginių veiksnių.
2. Dalyviai suskirstomi į grupeles po 4–5 žmones.
3. Grupelėse aptariami ir apibendrinami rezultatai.
Paskatinama diskusija, kurie veiksniai turi didžiausią
reikšmę. Rizikos veiksniai ant didelių lapų surašomi
nuo pačią didžiausią įtaką turinčių iki mažiau svarbių.
Kitame lape surašomi apsauginiai veiksniai.
4. Grupelių atstovai pristato savo darbus. Vadovaujantysis apibendrina rezultatus, sudaroma galutinė
lentelė. Diskutuojama ir pažymima, kuriuos veiksnius
galima pakeisti, kurių ne.
5. Aptariami atvejai, kai negalima pakeisti rizikos
veiksnių, siūlomos apsauginius veiksnius stiprinančios
priemonės.
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Praktinė užduotis: pagrindinių reintegracijos principų analizė
1. Dalyviai paskirstomi grupelėmis po 4–5 žmones (naudingiau būtų, kad į grupeles patektų kiti dalyviai).
2. Kiekvienos grupelės nariai pagalvoja ir ant popieriaus lapo surašo efektyvaus reagavimo į jaunuolių nusikalstamą elgesį būdus. Pasitaria, kas ir kokias drausmines priemonės arba bausmes gali taikyti. Aptaria atsakomybės
prisiėmimo, atsiprašymo bei žalos atlyginimo reikšmę.
3. Kiekviena grupelė surašo pagalbos nusikaltusiems jaunuoliams formas.
4. Grupelės pabaigia užpildyti lenteles apie intervencijos strategijų efektyvumą:
Prevencijos tipas

Intervencijos strategijos

Tretinė

a) įkalinimas;

Tikslai

Efektyvumas

b) griežta priežiūra,
sekimas:
- elektroninis sekimas,
- nuolatinis stebėjimas,
- dažni tikrinimai dėl namų režimo
laikymosi, narkotikų ar alkoholio
vartojimo
Antrinė

a) aiškių ir griežtų sankcijų už sutarto elgesio pažeidimus sistema;
b) nusikalsti linkusių paauglių laiko
struktūravimas, vystant naudingus
įgūdžius, sudarant sąlygas žalai
atlyginti
(įtraukiami darbdaviai, mokytojai,
giminės, mentoriai)

Pirminė

a) bendruomenės problemų sprendimas;
b) bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžių mokymas;
c) pasiekimų stiprinimas;
d)svarbių vaidmenų jaunimui
suteikimas;
e) užimtumas:
– mokymosi užtikrinimas,
– įdarbinimas

5. Visi kartu aptaria rezultatus. Apibendrinti rezultatai surašomi ant didelio lapo.
Nepilnamečių bendruomenės narių švietimas orientuotas į nusikalstamo elgesio prevenciją. Pagrindiniai to
principai:
- vaikai turi žinoti savo teises ir pareigas;
- turi būti labai aiškiai apibrėžtas leistinas ir neleistinas elgesys;
- suaugusieji, vykdantys švietimą, turi rodyti tinkamo
elgesio pavyzdį;
- vaikai turi būti patys įtraukiami į prevencinio švietimo veiklą;
- švietimas turi prasidėti kuo anksčiau (ikimokykliniame amžiuje ir pradinėse klasėse) ir tęstis nuolat;

- prevencinio švietimo formos turi atitikti vaiko amžių,
jos turi būti suprantamos, patraukiančios vaiko dėmesį;
- vaikų prevencinis švietimas neatskiriamas nuo atsparumo didinimo ir saugumo įgūdžių lavinimo;
- vaikas turi žinoti, kur kreiptis, jei tapo nusikalstamo
elgesio auka;
- vaikai turi išmokti kritiškai vertinti bendraamžių
įtaką, atskirti bendradarbiavimą nuo išnaudojimo, manipuliavimo, šantažavimo.
Nepilnamečių prevencinio švietimo formos gali būti
pačios įvairiausios. Sunku įsivaizduoti, kad darželinukai
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ar pradinukai gaus daug naudos, klausydamiesi paskaitų.
Visada naudingiau skatinti jų aktyvumą diskusijoms, savos
nuomonės reiškimui. Taigi vietoje paskaitų turėtų būti
trumpai pateikta patraukli informacija. Kad ją įsimintų
ir įsisavintų, išmoktų taikyti praktiškai, vaikas pats turi
aktyviai dalyvauti, pajusti bei suvokti, pasidalinti patyrimu
su bendraamžiais, aptarti su šeimos nariais. Kaip pavyzdį
galime pristatyti Saugaus vaiko centro mokomąjį žaidimą
„Drakoniukas“, skirtą pykčiui įveikti bei naudojamą nusikalstamo elgesio prevencijai.
Praktinė užduotis: prevencinio švietimo formos
1. Kiekvienas dalyvis surašo kuo daugiau jam žinomų prevencinio švietimo formų (paskaitos, seminarai,
knygos, bukletai, plakatai, piešimas, vaidinimai, filmai,
žaidimai, konkursai ir kt.).
2. Dalyviai suskirstomi grupelėmis po 4–5 žmones.
Gerai būtų, kad į kiekvieną grupelę patektų ugdymo
įstaigų darbuotojų.
3. Grupelės gauna užduotį — sugalvoti po vieną
prevencinio švietimo priemonę, skirtą vaikams ir jaunuoliams:
a) ikimokyklinukams;
b) pradinukams;
c) 10–13 m.;
d) 14–18 m.;
e) 19– 21 m.
4. Grupelių atstovai pristato priemones visiems
dalyviams.
Aptariami rezultatai.
Savarankiškas darbas: bendruomenės švietimo
organizavimas
Šis savarankiškas darbas turi būti atliekamas susirinkus
visiems mokymo programoje dalyvaujantiems konkrečios
bendruomenės atstovams (PI, bendruomenės centro, savivaldybės ar seniūnijos, nevyriausybinių, ugdymo įstaigų).
1. Užduotis — parengti vietos bendruomenės
švietimo priemonę, orientuotą į nusikalstamo jaunimo
elgesio prevenciją:
a) numatykite, kokioms amžiaus grupėms bus
skirta priemonė;
b) p
 asitarkite, kokia priemonės (-ių) forma (paskaitos, seminarai, informaciniai leidiniai: lankstinukai, plakatai, brošiūros; žaidimai, konkursai, vaidinimai ir kt.) optimaliai atitinka Jūsų galimybes
ir bendruomenės grupių poreikius;
c) pasiskirstykite funkcijomis;
d) pasidalinkite atsakomybe;
e) suplanuokite darbų atlikimo laiką ir trukmę.
2. Pasirėmę tarpžinybinio bendradarbiavimo principais, pasitelkite specialistus, savanorius ir rėmėjus,
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galinčius padėti išspręsti kūrybos ir leidybos darbus.
3. Pasitelkę bendruomenės ugdymo įstaigas, numatykite konkretų priemonės įgyvendinimo planą:
– kas pristatys priemonę;
– kada bus pristatoma priemonė;
– kur bus pristatoma.
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3. PI pareigūnų ir specialistų
rengimo darbui su asmeninės
motyvacijos ir profesinio ugdymo
programa modulis
3.1. Grupinio informavimo ir profesinio orientavimo modulis
Profesinis orientavimas — tai paslaugų ir veiklos rūšių
visuma, skirta įvairaus amžiaus individams. Jo tikslas —
reikiamu gyvenimo momentu padėti apsispręsti dėl
tolimesnio mokymosi, profesijos pasirinkimo bei būdų
tikslui pasiekti. Per pastaruosius dešimt metų Europoje
profesinio orientavimo, švietimo ir rengimo samprata
smarkiai pakito, o šie pokyčiai lėmė profesinio švietimo
teorijos ir praktikos sričių pokyčius. Švietimo srityje pasikeitė mokymo metodika, pagrindinis dėmesys skiriamas
mokiniui, o tai sukėlė didelių pokyčių tokiose srityse, kaip
profesinis rengimas ir orientavimas. Profesinio rengimo
srityje nustatyti standartai buvo įgyvendinami taikant
individualizuotus būdus, kurių tikslas — vystyti unikalius
individo gebėjimus ir daugiau dėmesio skirti mokymosi
problemoms spręsti. Profesinio orientavimo srityje šie
pokyčiai, įgyvendinant profesinio orientavimo programą,
kuri yra bendrų (patarėjo ir kliento) pastangų rezultatas,
paskatino daugiau dėmesio skirti asmenybei. Aišku viena,
kad šie pokyčiai neišvengiamai pakeitė specialistų, dirbančių šioje srityje, darbą, jie turėjo modifikuoti naudojamas
veiklos rūšis.
Jei konkrečiau kalbėsime apie orientavimą, toks dėmesys žmogui paskatino profesinio orientavimo paslaugų
tarnybos atsiradimą, kurios funkcija — tarpininkauti tarp
žmogaus ir plačios bei įvairiapusės darbo rinkos. Taigi profesinis orientavimas yra pakankamai sudėtinga veikla, tai
priemonė, dėl kurios klientas pilnai suvokia savo galimybes, stipriąsias ir rezervines puses, tai vienas savęs įvertinimo būdų. Orientavimas yra sudėtinga veikla, nes patarėjui
visuomet tenka bendrauti su labai skirtingų charakterių
žmonėmis, tačiau kai klientas yra socialiai nepritapęs jaunuolis, ši veikla tampa dar sudėtingesne.
Jaunuoliai, kurie kreipiasi profesinio orientavimo
klausimais, yra labai skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir
socialinės kilmės, tačiau jie visi turi vieną bendrą troškimą
— atrasti savo profesinį kelią. Išvardinti veiksniai liudija,
kad patarėjo–mokytojo profesija yra labai sudėtinga, nes
patarėjas–mokytojas privalo būti išsiugdęs puikius psichologinius ir bendravimo įgūdžius bei juos nuolat tobulinti.
Šis modulis — sudėtinė asmeninės motyvacijos ir
profesinio ugdymo programos, skirtos PI pareigūnams
mokyti dirbti su rizikos grupės jaunuoliais, dalis. Pagrindiniai šio modulio tikslai:
1. Suteikti žinių apie grupinio darbo ypatumus ir metodus bei suformuoti gebėjimus ir įgūdžius, kurių reikia
darbui su tiksline grupe;
2. Išmokyti dirbti pagal „Grupinio informavimo ir
profesinio orientavimo“ modulį.
Atsižvelgus į minėtus tikslus ir buvo parengta šio modulio sandara, kurią sudaro trys pagrindinės dalys:

Darbo grupėje ypatumai
Grupinio informavimo ir profesinio
orientavimo metodai
Darbas pagal „Grupinio informavimo ir
profesinio orientavimo“ modulį

0 val. auditorinio darbo
0 val. auditorinio darbo

2 val. savarankiško darbo
4 val. savarankiško darbo

16 val. auditori- 10 val. savarannio darbo
kiško darbo

Papildomai yra skiriamos 8 akademinės valandos patirčiai
aptarti bei refleksijos auditorijoje. Kiekvienai informacinei
daliai įsisavinti yra pateikiami priedai/dalomoji medžiaga.
Modulio turinio apibūdinimas.
Pirmoji dalis „Darbo grupėje ypatumai“ išsamiai
supažindina su darbo grupėje specifika, atskleidžia
pagrindinius grupinio darbo veiklos principus ir grupės vadovo funkcijas. Tiek teorinių, tiek praktinių ir
savarankiškų užsiėmimų metu pareigūnas turi įsisavinti grupinio darbo taisykles, tinkamo grįžtamojo ryšio
dirbant su grupe svarbą, grupėje kylančių konfliktų
sprendimo galimybes.
Antrosios dalies „Grupinio informavimo ir profesinio
orientavimo metodai“ tikslas — suformuoti ir lavinti
metodinius bei praktinius pareigūnų darbo su grupe
įgūdžius.
Trečioji dalis — darbas pagal „Grupinio informavimo
ir profesinio orientavimo“ modulį yra metodinės rekomendacijos, suteikiančios individualiam darbui taikant modulį
būtinas informacijas, instrukcijas, komentarus, nukreipiančios į atitinkamą padalomąją medžiagą ar internete
esančią informaciją. Ši dalis — tai praktinis jaunuoliams
skirto modulio taikymo vadovas.
Be šių pagrindinių dalių į modulio sandarą įeina
savarankiško darbo užduotys, dalomoji medžiaga/priedai. Savarankiškas darbas apima konkrečias užduotis,
kurių atlikimas padės įtvirtinti auditorinių paskaitų
metu pateiktas žinias ir praktinius įgūdžius bei atlikti
ir išanalizuoti darbą su tiksline grupe. Numatoma, kad
kiekviena savarankiško darbo užduotis turi būti fiksuojama individualiame Savarankiško darbo dienoraštyje, kuriame nurodomas užduoties tikslas, rezultatai
ir asmeninis patyrimas. Dalomosios medžiagos/priedų
paskirtis — iliustruoti teorinę medžiagą bei palengvinti konkrečios mokomosios medžiagos pateikimą,
siekiant lengvesnio jos įsisavinimo. Lektoriams taip
pat pateikiamas rekomenduojamos literatūros sąrašas.

3.1.1. Darbo grupėje ypatumai
Atidžiai perskaitykite tekstą. Atsakykite į kontrolinius klausimus ir atlikite savarankiškam darbui skirtas
užduotis. Skiriamos 2 val.
3.1.1.1. Grupinio darbo samprata
Grupinė sąveika padeda dalyviams priimti kitų vertybes ir poreikius, palengvina savęs stebėjimo ir analizavimo procesą. Grupės dalyviai gali pasidalinti patirtimi
ir mokytis vieni iš kitų. Vadovas, kurdamas pasitikėjimo
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ir saugumo atmosferą, sudaro sąlygas geriau pažinti save,
kalbėti atvirai, nebijoti suklysti. Išgirsdami kitų nuomonę
apie save, jie gali geriau pažinti.
Sudarant grupę labai svarbu, kad dalyvių patirtis ir
įgūdžiai būtų maždaug vienodo lygio, nes jei grupėje bus
keli žmonės, išklausę keletą profesijos paieškos kursų, o
kitiems tokia tema bus nauja, tai paprasčiausiai pirmiesiems bus neįdomu. Svarbi yra ir grupės narių motyvacija,
t. y. noras dalyvauti, nes tik tokiu atveju įmanomas aktyvus
dalyvavimas, mokymasis. Jei grupė yra nemotyvuota, tai
grupės vadovas pradžioje turėtų kurti motyvaciją, sudominti ir aiškintis, ko dalyviai nori, kas jiems svarbu.
Optimalus praktinių susirinkimų dalyvių skaičius —
12–14, nes manoma, kad tada kiekvienas grupės narys turi
galimybę aktyviai dalyvauti.
3.1.1.2. Grupės raidos stadijos ir grupinio darbo taisyklės
a) Orientacijos arba paruošiamoji stadija. Pirmą
kartą susirinkus į grupę daug kas nauja ir neįprasta:
galbūt aplinka, grupės nariai, grupės vadovas, tikslas, dėl
kurio grupė susirinko, ir asmeninė kiekvieno grupės nario
būsena. Tai metas visapusiškai susiorientuoti grupėje. Iš
pradžių grupės nariai elgiasi atsargiai: laikosi distancijos,
kad jaustųsi saugiai, rodo tik tokias savo savybes, kurios
būtinos, kad kiti jiems pritartų. Grupės nariai išsiaiškina
tarpusavio lūkesčius ir ieško bendrų buvimo kartu formų
bei taisyklių, tačiau tvirtų ryšių dar nesudaro. Grupės nariai orientuojasi į vadovą. Jie beveik nesiima atsakomybės
ir laukia aiškių grupės vadovo nuorodų bei vadovavimo.
Šioje stadijoje grupės vadovas turėtų imtis atsakomybės,
gerai suplanuodamas programą ir pasiūlydamas aiškią
struktūrą (pvz., laiko, vadovavimo pokalbiui ar susitarimo su grupe struktūras), tuo garantuodamas grupės
nariams tam tikrą saugumą, kol jie susigyvens. Grupės
vadovas turi skatinti grupės narius susipažinti, stengtis
pašalinti grupės narių būgštavimus ir pasiūlyti jiems
teigiamą patyrimą naujoje grupėje. Pirmasis susitikimas
svarbus tuo, kad jo metu dalyviams paaiškinama, kokias
būdais bus dirbama, ko bus mokomasi. Taip pat dalyviai
išsako savo lūkesčius — ką jie norėtų nuveikti, ko norėtų
išmokti. Kad grupė galėtų efektyviai dirbti, nustatomos
grupinio darbo taisyklės, padedančios organizuoti veiklą.
Taisykles priima grupė, visiems nariams sutikus jų laikytis
iki mokymo pabaigos. (Grupės darbo taisyklių pavyzdys
pateikiamas 1 priede.)
b) Konfliktų stadija. Grupė susipažino ir pradėjo kartu
dirbti. Greičiausiai po ramios orientacijos stadijos atsiranda įtampa. Grupės nariai yra nepatenkinti darbu grupėje,
jie peikia kitų grupės narių elgesį. Ieškomas „kaltasis“ ir
kartais kai kurie grupės nariai palieka grupę arba grasina
išeiti. Kalbėdamas su grupe vadovas privalo aiškiai išreikšti
savo poziciją ir pasiūlyti dar kartą aptarti grupės darbo
taisykles.
c) Darbo stadija. Jos metu kiekvienas grupės narys
suranda savo vietą grupėje. Grupės nariai išmoksta įvairiai
vertinti bei toleruoti vienas kitą. Bendrumo jausmas
didėja, tarpusavio santykiai tampa intensyvesni — atvirai
kalbama, tiesiogiai bendraujama. Šioje stadijoje grupė
būna labiausiai sutelkta ir daug nuveikia. Grupės nariai
rutulioja įvairias idėjas ir patys sugeba apsispręsti dėl savo
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interesų bei juos ginti.
d) Grupės užbaigimas. Grupė išyra, nes ateina bendro buvimo pabaiga, kuri buvo numatyta jau pradžioje.
Dažnai grupės iširimas yra emocionaliai sunkus, dėl
to gali kilti konfliktų, atsirasti ankstesnėms stadijoms
būdingų bruožų. Grupės vadovo uždavinys — sudaryti
konstruktyvaus iširimo proceso sąlygas. Reikia apsvarstyti tokius klausimus: „Ką mes pasiekėme, būdami
kartu?“, „Kaip mes norime atsisveikinti?“. Išsiskyrimo
procesu užbaigiamas grupės darbo turinys, išreiškiamos emocijos ir pasiūloma paskutinį kartą aptarti
bendravimą grupėje. Tai turi įtakos grupės narių atsisveikinimui, palieka gerų atsiminimų, sudaro sąlygas
naujiems kontaktams.
3.1.1.3. Grupės vadovas ir jo funkcijos.
Grupės vadovas yra labai svarbus grupės narys, nes
nuo jo patirties, profesinio pasiruošimo, sugebėjimų
priklauso grupės efektyvumas, darbas grupėje, dalyvių
pasitenkinimas.
Grupės vadovas turi laikytis pagrindinių etinių principų:
 t uri aiškiai suvokti savo vaidmenį, funkcijas grupėje;
d
 raudžiama dėl asmeninių tikslų manipuliuoti dalyviais;
 t uri laikytis konfidencialumo.
Grupės vadovas turi:
 i šmanyti apie grupėje vykstančius procesus ir juos
valdyti;
 s uplanuoti mokymo procesą;
 i šmanyti mokymo metodus;
b
 ūti teoriškai pasiruošęs;
 v engti bet kokio dalyvių žeminimo ar išjuokimo;
 a ktyviai klausytis;
 k onfrontuoti — atvirai kalbėti apie tai, jei kas grupėje
elgiasi destruktyviai, jei yra prieštaravimas tarp to, ką
dalyvis jaučia ir kaip elgiasi;
 t eikti įvairią paramą;
 t inkamai reikšti savo jausmus.
Labai svarbu, kad grupės vadovas mokėtų planuoti
ir organizuoti grupės darbą, perteikti dalyviams žinias,
kad jos būtų efektyviai įsisąmonintos. Vadovas turi
aktyvinti narius, kurti tokią situaciją, kad jie norėtų
dalyvauti. Jis turi skirti visiems dalyviams vienodai
dėmesio, turi stebėti, kaip jaučiasi grupė ir kiekvienas
dalyvis. Reikia atkreipti dėmesį į narių emocinę būseną, galbūt kas nors nori pasisakyti, bet nedrįsta. Taip
pat stengtis, kad grupės darbo tempas būtų priimtinas grupės nariams. Vadovas turi kurti pasitikėjimo
atmosferą viso proceso metu, pats būti elgesio pavyzdžiu.
3.1.1.4. Efektyvus ir neefektyvus grįžtamasis ryšys.
Specifinė ir labai svarbi vadovo funkcija — teikti
grįžtamąjį ryšį. Kiekvienas grupės narys, dalyvaudamas
grupės veikloje, atlieka kokias nors užduotis, darbus, ir
kiekvienam svarbu žinoti, kaip jis atliko savo užduotį, ką ir
kaip reikėtų keisti, arba tiesiog nori išgirsti teigiamą žodį
apie gerai atliktą darbą. 1 lentelėje pateikiami efektyvaus ir
neefektyvaus grįžtamojo ryšio bruožai.

66 MOKYMO PROGRAMA SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU ASMENIMIS, NUTEISTAIS BAUSMĖMIS,
1 lentelė. Grįžtamojo ryšio ypatumai
Efektyvus grįžtamasis ryšys
Skirtas padėti grupės dalyviui (pagerinti užduoties atlikimą,
nukreiptas į darbo aspektus)
Specifinis (suteikia konkrečią informaciją apie užduoties
atlikimą: dalyvis sužino, kas atlikta neteisingai ir kas gali
padėti ištaisyti situaciją)
Aprašomasis (pateikiama objektyvi informacija apie užduoties atlikimą)
Naudingas (informacija gali būti panaudojama siekiant
geresnio užduoties atlikimo)
Nevėluojantis (kuo ankstesnis grįžtamasis ryšys, tuo geriau,
kadangi dalyvis gali tiksliau žinoti ir suprasti, apie ką vadovas kalba, ir taisyti savo veiklą, elgesį)
Grupės dalyvio pasirengimas priimti grįžtamąjį ryšį (turi
išklausyti)
Aiškus (turi būti aiškiai suprastas, o tam padeda prašymas
dalyviui pakartoti pagrindinius diskusijos momentus)
Pagrįstas ir patikimas

3.1.1.5. Konfliktai ir jų sprendimas grupinio darbo metu.
Konfliktai — tai skirtingų nuomonių, požiūrių, interesų, vertybių ir kt. susidūrimas. Konfliktinėse situacijose nelengva suvaldyti savo jausmus ir konstruktyviai analizuoti
kilusią problemą. Tačiau konfliktai yra neišvengiami, su
jais susiduriame kasdien darbe, gatvėje, namuose. Tikėtina,
kad jų neišvengsite ir grupės darbo metu. Deja, nėra vieno
paaiškinimo, kaip konfliktą spręsti, tačiau, susidūrus su
konfliktine situacija grupėje, būtina atminti, kad:
 konfliktą gali išspręsti tik konfliktuojantys asmenys, t.
y. niekas negali išspręsti kito žmogaus konflikto;
 kiekvienas konfliktas yra emocionalus, būna visko:
pykčio, įtūžio, įniršio, liūdesio, įžeidimų ir pan.;
 kiekvienas konfliktas akivaizdus, kai jis iškyla, tačiau
akivaizdi yra tik mažoji iškilusio „ledkalnio“ dalis,
kur kas didesnė jo dalis yra „po vandeniu“;
 kiekvienas konfliktas turi savo atsiradimo istoriją; juo
ilgiau konfliktą sukėlę faktoriai bus nepastebėti, tuo
sunkiau bus spręsti konfliktą;
 ne kiekvienas konfliktas yra išsprendžiamas, tačiau
konfliktas rodo problemą, kurią būtina spręsti.
Neefektyvūs veiksmai konflikto metu:
 nesutikimas su kaltinimu;
 pašnekovo puolimas, menkinimas;
 ignoravimas;
b
 esąlygiškas sutikimas su kaltinimu.
Efektyvūs veiksmai konflikto metu:
 „garo nuleidimas“ (įpykusiam žmogui reikia leisti išlieti savo emocijas, stengtis išklausyti, o ne ignoruoti);
 nepasitenkinimo konkretizavimas;
 sutikimas, kad kaltinimai, priekaištai yra pagrįsti;
 paaiškinimas, kaip jūs suprantate situaciją;
 abiem pusėm priimtino sprendimo svarstymas.
3.1.1.6. Kontroliniai klausimai savarankiškam darbui
Kokias žinote grupės raidos stadijas? Kurios iš jų metu
grupės darbas yra sėkmingiausias, o kurios metu yra dide-

Neefektyvus grįžtamasis ryšys
Skirtas pažeminti grupės dalyvį (kritikuojama, žeminama
asmenybė)
Bendras (jei lieka daug neaiškumų, pvz., „blogai padarei“)

Vertinantis
Netinkamas (jei dalyvis kaltinamas, kad neturi tam tikrų
įgūdžių ar gebėjimų)
Ne laiku

Kuria grupės dalyvio pasipriešinimą
Nesuprantamas
Nepagrįstas (kai informacija yra neteisinga, dalyvis
manys, kad vadovas yra tendencingas, arba taisys tai, ko
nereikia taisyti, ir atsiras dar daugiau problemų)
lė konfliktų tikimybė?
Išvardinkite pagrindinius konfliktinių situacijų požymius. Kaip spręsite tokias situacijas?
Kokias funkcijas grupės veikloje atlieka jos vadovas?
Kokie yra efektyvaus ir neefektyvaus grįžtamojo ryšio
ypatumai?
Užduotys savarankiškam darbui
1. Sąsiuvinyje užrašykite, kokių grupių veikloje (darbo, mokymosi ir t. t.) teko dalyvauti. Išrinkite, jūsų
nuomone, sėkmingiausiai ir nesėkmingiausiai veikusias grupes. Surašydami atskiruose stulpeliuose,
įvertinkite kiekvienos jų privalumus ir trūkumus.
Kas lėmė grupės veiklos sėkmę/nesėkmes? Ką
darytumėte kitaip ir kokia patirtimi remsitės savo
darbe su jaunuoliais?
2. Sąsiuvinyje smulkiai aprašykite konfliktinę situaciją, su kuria esate susidūręs (situacija nebūtinai
turi būti darbinė). Užrašę perskaitykite ir raštu atsakykite į šiuos klausimus: kokios priežastys lėmė
konfliktinės situacijos atsiradimą? Kokie jausmai
kilo (jums ir kitiems dalyviams)? Kokie veiksmai
buvo konflikto metu? Kaip jis buvo sprendžiamas?
3. Užrašykite, kaip giriate ir kritikuojate kitus (artimuosius, draugus, bendradarbius). Ar visada tai
darote vienodai? Kodėl? Paskui pasikalbėkite su
kitais (kurie paprastai su jumis būna atviri), ką jie
galvoja apie jūsų pagyrimus ir kritiką, koks jūsų
išsakytas pagyrimas/pastaba labiausiai yra įstrigęs
ir pan. Ar labai išsiskyrė jūsų ir aplinkinių nuomonė? Jei taip, pasvarstykite kodėl.
4. Kadangi dirbsite su grupe, jums reikės kelti jos narių motyvaciją dirbti. Pagalvokite, kokiais būdais
tai darysite. Atsakymą būtinai užrašykite ir nuolat
jį pildykite, nes motyvacijos būdų yra gana daug.
Atminkite, kad grupės narys bus labiau motyvuotas, jei žinos, koks jo buvimo grupėje tikslas ir
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ką jis turės daryti. Žinoma, svarbu ne „primesti“
tikslą („susirask darbą, nes čia toks projektas“), o
„parduoti“ („įgijęs paklausią profesiją įgyvendinsi savo troškimą keliauti“). Prieš išsiaiškindami
konkrečius dalyvių ir bendrus visos grupės tikslus,
turėtumėte grupėje pasikalbėti apie grupės dalyvių
lūkesčius, baimes ir pan. 1 priede pateikiama lentelė, kuri gali padėti šioje situacijoje.
5. Susipažinkite su 2 priede esančia informacija apie
darbo grupėje taisykles. Apie jas būtina kalbėti iškart susirinkus į grupę, kadangi tik tuomet galima
tikėtis sėkmingo darbo. Ar jūs pats pritariate šioms
taisyklėms? Jūs taip pat galite papildyti pateiktą
sąrašą kokia nors viena ar kita taisykle, jei manote,
kad tai būtina, tačiau atminkite, jog ilgas taisyklių
sąrašas (ypač neaiškiai apibrėžtų) gali sugluminti
jaunuolius. Jie gali sutikti su jomis tik „dėl akių“, o
tai atsilieps grupės atliekamos veiklos kokybei.

3.1.2. Grupinio informavimo ir profesinio orientavimo metodai
Atidžiai perskaitykite tekstą. Atsakykite į kontrolinius klausimus ir atlikite savarankiškam darbui skirtas
užduotis. Skiriamos 4 val.
Paprastai yra skiriami aktyvūs ir pasyvūs mokymo
metodai. Aktyvūs mokymo metodai skirti aktyvinti auditoriją — mokymo proceso dalyvius. Aktyvių mokymo
metodų yra labai daug. Dažniausiai taikomi yra šie: darbas
grupelėmis, diskusijos, „ledų laužymas“, žaidimas vaidmenimis ir pan. Pasyviesiems priskiriamas paskaitų metodas.
Detaliai aptarsime kiekvieną iš jų.
3.1.2.1. Paskaitų metodas.
Studentai nuolatos įrodinėja, kad paskaitos yra
neįdomios, prastai organizuotos, kad jos yra ištęstos
ir pan. Tačiau neabejotinas paskaitos privalumas yra
tas, kad per paskaitą gyvu žodžiu galima parteikti tam
tikros srities informaciją, tuo paskatinti klausytojus
ja domėtis ir padėti ją suprasti. Lektorius gali pakartoti mintį kitais žodžiais, o tai retai pasitaiko knygose.
Besimokančiuosius teigiamai veikia dėstytojo įsijautimas, dalyko žinios, humoras. Paskaitų metodas yra
praktiškas naudoti. Kodėl? Pirma, jis yra pigus. Antra,
tai plačiai pritaikomas metodas: jis gali būti greitai
pritaikytas tam tikrai auditorijai, dėstomai medžiagai,
laikui, įrangai.
Paskaitų metodas tinka, kai:
 svarbiausias mokymo tikslas yra suteikti informacijos;
 kitais būdais toji mokymo medžiaga nėra prieinama;
 medžiagą būtina tam tikru būdu paruošti ir pateikti
specifinei grupei;
 būtina sudominti klausytojus paskaitos turiniu;
 užtenka, kad klausytojai medžiagą įsimintų tik trumpam;
 prieš pradedant mokyti kitais metodais, būtina pateikti tam tikros srities įžangines pastabas ar nurodyti
mokymosi kryptis.
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Paskaitų metodas netinka, kai:
 norima ne tik perteikti informaciją, bet ir turima kitų
tikslų;
 reikia, kad medžiaga būti įsiminta ilgam;
 medžiaga sudėtinga, abstrakti, joje daug detalių;
 tikslui pasiekti ypač svarbu, kad būtų mokomasi
aktyviai;
 mokymo tikslas — skatinti sudėtingesnius pažinimo
procesus (analizę, vertinimą).
Rengiant paskaitą, reikia pagalvoti apie šiuos dalykus:
 Ar pakankamai išmanote dėstomą dalyką?
 Ar skaitydamas paskaitą jaučiatės ramus?
 Ar turite laiko pasirengti?
 Ar naudositės pagalbinėmis priemonėmis?
Kiekviena paskaita susideda iš įžangos, dėstymo ir
išvadų. Įžangos tikslas — keli uždaviniai: pateikti mokymosi motyvaciją, supažindinti klausytojus su pagrindiniais
turinio elementais, padėti juos susisteminti. Po įžangos
pereinama prie pagrindinės dalies — dėstymo. Šioje dalyje
perteikiamas paskaitos turinys, sukuriama tiek jos turinį,
tiek struktūrą atskleidžianti paskaitos forma. Pabaigoje dėstytojas pateikia svarbiausias mintis iš to, apie ką kalbėjo.
3.1.2.2. Darbas grupelėmis.
Jis yra labai sėkmingas. Tam, kad bandymas pažinti save būtų sėkmingas, daugeliu atvejų reikia specialių
sąlygų. Tokios sąlygos sukuriamos, kai dirbama mažomis
grupėmis. Skaitymas, klausymas ir stebėjimas yra pasyvi
mokymosi veikla, kada įsimenama mažiau nei 50 proc.
medžiagos. Kai mokymąsi aptariame su kitais, įsimename
tris ketvirtadalius žinių, o kai patys veikiame, išbandome
praktiškai — įsimename beveik viską, ko mokėmės. Tai yra
mokymosi grupėmis esmė.
Ruošiantis darbui grupelėmis svarbu:
 tiksliai numatyti laiką;
 patalpoje, kurioje vyks darbas, turi būti pakankamai
vietos, kad grupelės netrukdytų viena kitai, geriausia,
kai dirbama skirtinguose kambario kampuose;
 paruošti užduotį, ji gali būti pateikiama raštu;
 dalyvių gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti,
darbo grupėje taisyklių laikymasis.
Kaip suskirstyti dalyvius grupelėmis? Optimalus grupelės dydis — keturi žmonės. Galima formuoti ir šešių žmonių grupes. Skirstymas — atsitiktinis. Tokio suskirstymo į
atsitiktines grupes tikslas — suteikti galimybę kiekvienam
dalyviui pabendrauti su kiekvienu. Be to, kai dirba draugai
ar nuolatinės grupės, mažiau galimybių padiskutuoti, nes jie
gerai žino vieni kitų nuomones ir požiūrius.
Kaip atlikti darbą grupelėmis?
 Parenkite užduotis.
 Parenkite grupės dalyvius darbui mažose grupelėse.
 Paaiškinkite užduotį.
 Suskirstykite dalyvius grupelėmis.
 Įsitikinkite, jog visi suprato užduotis, ir atsakykite į
klausimus, jei kas yra neaišku.
 Paskirkite laiką užduotims atlikti.
 Po to, kai grupelės atliks joms skirtą užduotį, paprašykite, kad grupių atstovai pristatytų grupelės atliktą
darbą.
 Apibendrinkite grupelių atliktą darbą.
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3.1.2.3. Diskusijų metodas.
Tai toks metodas, kai grupės dalyviai bendrauja tarpusavyje: vienas gali paklausti, kitas jam atsakyti. Vadovas
paprastai stebi visą tą procesą, netiesiogiai jam vadovauja,
rodo iniciatyvą, reziumuoja, sprendžia ginčus. Diskusija ugdo sugebėjimą kritiškai mąstyti, skatina mokytis
pagrįsti savo nuomonę faktais, teiginiais, sąvokomis, moko
diskutuoti. Tik diskutuojant galima išmokti išklausyti
kitą, įvertinti jo argumentus, aiškiai suformuluoti savo
požiūrį. Paprastai diskutuojama mažomis grupelėmis (3–7
žmonės), kad visi galėtų pasireikšti. Pasibaigus diskusijoms
grupelėse, atstovai visai grupei pristato rezultatus.
3.1.2.4. „Ledų laužymo“ metodas.
Mokymo ir mokymosi sėkmę lemia geras mokinių ir
mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas, pagrįstas
abipuse pagarba, supratimu, atvirumu. Šis metodas „laužo“ nepasitikėjimo, priešiškumo bei nepasitenkinimo „ledus“, sudaro tokias situacijas, per kurias jaunuolis jaučiasi
saugiai, gali išreikšti save, įgyti pasitikėjimo. Tai įvairūs
bendravimo ir orientaciniai žaidimai. Pateiksime pavyzdį.
Užduotis. Ką aš mėgstu?
Tikslas. Įsiminti grupės narių vardus.
Atlikimas. Grupė sėdi ratu. Vienas dalyvis pasako savo vardą ir ką mėgsta veikti. Kitas šalia sėdintis
pakartoja tai, ką sakė pirmasis, bei pasako savo vardą
ir ką mėgsta veikti. Trečiasis kartoja pirmojo ir antrojo
pasakytą informaciją bei pasako apie save ir taip tol, kol
ratas užsidaro. Pirmasis, kuris pasakė savo vardą ir ką
mėgsta veikti, užbaigia pratimą pakartodamas tai, ką
sakė kiekvienas dalyvis.
Aptarimas. Paklausiama, kaip dalyviai jautėsi, kai
reikėjo pasakyti kelių žmonių vardus ir tai, ką jie mėgsta
veikti, kas padėjo įsiminti, kas trukdė, kieno vardus
buvo lengviausia ir kieno sunkiausia įsiminti, kodėl.
3.1.2.5. Žaidimas vaidmenimis.
Žaidimas vaidmenimis — tai improvizuotas probleminės situacijos pristatymas, kurios tikslas — naujų ir
netikėtų jos sprendimo būdų paieška. Šis žaidimas padeda
analizuoti situacijas ir praktiškai išbandyti įvairius elgesio
būdus palyginti saugioje atmosferoje. Tokie žaidimai
padeda dalyviams geriau suprasti kitus žmones ir tuos
vaidmenis, kuriuos jie atlieka gyvenime, leidžia pabūti
„kitų kailyje“, giliau suprasti jų mintis ir jausmus. Per
šiuos žaidimus dalyviai gali nustatyti ir numatyti galimų
problemų atsiradimą, atskleisti baimes ir grėsmes, kurios
kyla žmonėms dėl galimų įvykių ar veiksmų. Žaidimai
vaidmenimis vysto grupinius ir individualius įgūdžius bei
pasitikėjimą savimi.
Žaidimo atlikimo eiga:
1. Pasirinkite situaciją. Scenarijų gali sukurti patys
grupės vadovai arba paprašyti dalyvius apibūdinti
problemas, kurios gali iškilti, arba papasakoti, dėl
kokių situacijų jie nerimauja. Pasiūlymai gali būti
individualūs arba galima dalyvių grupelėse paprašyti aptarti galimas situacijas ir jas pristatyti visai
grupei, tada pasirinkti visiems aktualiausias.
2. Paaiškinti situaciją. Kokie žmonės dalyvauja situa-

3.

4.
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cijoje, kokie jų vaidmenys, kokia fizinė aplinka. Jei
situaciją pasiūlė dalyviai, reikia, kad jie ją apibrėžtų
ir sukonkretintų. Situacija turi būti aiški ir konkreti,
kad nereikėtų atlikti stereotipinių vaidmenų. Žaidimai vaidmenimis naudojami konkrečiai situacijai
suprasti (pvz., įsidarbinimo situacija). Dalyviai turi
turėti galimybę kūrybiškai išvystyti situaciją.
Vaidmenų paskirstymas. Galima paprašyti dalyvius
savo noru pasirinkti vaidmenis. Jei grupėje neatsiranda norinčių vaidinti, galima konkrečiai pakviesti
vieną ar kitą dalyvį.
Paruošti veikėjus. Reikia paskirti keletą minučių „įeiti į vaidmenį“ ir pagalvoti apie žaidimo strategiją,
apie charakterio bruožus ir jų ypatybes. Tačiau laiko
neturėtų būti per daug, kad išliktų spontaniškumas
ir dinamizmas. Jei tai žmonių grupė, reikia leisti
jiems kartu aptarti taktiką.
Stebėtojų paruošimas. Paprašyti kelių dalyvių pabūti
stebėtojais ir fiksuoti svarbius momentus, bet niekaip neveikti situacijos.
Paruošti „sceną“.
Sužaisti pačią situaciją.
Žaidimo sustabdymas. Pabaigti tada, kai tema jau pakankamai atskleista ar situacija natūraliai užsibaigė
ir dalyviai patys nori ją baigti. Svarbu prisiminti, dėl
ko ši scena buvo atliekama. Stabdyti, jei iškyla grėsmė kurį nors dalyvį sužeisti ar žaidimas virsta farsu.
Aptarimas. Svarbu sukurti ne kritikavimo, o tyrimo
atmosferą; svarbu, kad ne vadovas, o patys dalyviai
atsakytų į klausimus, pasakytų, ko jie pasimokė.
Aptarimą galima išskirti į tris dalis: 1) jausmai,
reakcijos, įtampa; 2) taktika, požiūris, motyvacija; 3)
galimos pamokos, apibendrinimas, ryšys su teorija.
Pradėti reikėtų nuo dalyvių pasisakymo, kaip jie
jautėsi atlikdami vaidmenis. Po to žodį gali tarti
stebėtojai, galiausiai visi gali atvirai diskutuoti. Čia
galioja visi grįžtamojo ryšio teikimo principai. Svarbu neleisti negatyviai vertinti vienam kito, vengti
patarimų, „kaip reikėjo elgtis“. Kiekvienas pasiūlymas yra papildoma galimybė, kurią galima panaudoti kartojant situaciją. Pagirkite dalyvius už drąsius
veiksmus sudėtingoje situacijoje ir pabrėžkite, kad
klaidos suteikia puikią galimybę mokytis.

(3 priede pateikiama daugiau grupinio darbo metu
naudojamų metodų ir užduočių pavyzdžių.)
3.1.2.6. Testai.
Testas yra asmens elgsenos patikrinimas. Testai yra
plačiai naudojami visame pasaulyje įvairiausiais tikslais. Su
jais dažnai susiduria ir įsidarbinti bandantys žmonės: jie
atlieka gebėjimų, asmenybės ir kt. testus. Pavyzdžiui, testai,
kurie matuoja asmens gebėjimą atlikti tam tikrą užduotį
tinkamu būdu, yra priskiriami gebėjimų testams (pažintinių gebėjimų testai vertina žmogaus mąstymo, atminties,
žodinius ir matematinius gebėjimus; fizinių gebėjimų
testai matuoja tokius asmens gebėjimus, kaip atsparumas,
manevringumas, ištvermė ir pan.). Asmenybės testai yra
toks personalo atrankos metodas, kuris suteikia informacijos apie įvairias kandidato asmenybės charakteristikas,
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kurios galimai bus ateityje susijusios su jo darbu.
Vis dėlto pristatydami „Grupinio informavimo ir
profesinio orientavimo modelį“, testus siūlome nagrinėti
ne tik kaip atskirą atrankos į darbo vietą etapą, bet ir kaip
galimą savęs pažinimo ar informacijos įsisavinimo patikrinimo būdą. Kadangi dauguma šio modulio rėmuose
pateikiamų savęs pažinimo testų yra internete, jų pristatymas grupėje yra labai veiksmingas: dėl naujųjų technologijų jaunuoliai greičiau ir veiksmingiau įsisavins informaciją.
Be to, jūs galite patys sudaryti nedidelius žinių patikrinimo
testus (daugiausiai 5–7 klausimai), siekdami išsiaiškinti,
kokia medžiaga buvo įsiminta, kur dar daroma klaidų ir
pan. Tokie testai turėtų būti pateikiami aiškiai pabrėžus,
kad nebus vertinami jaunuolių mokslumo gebėjimai,
kad jų rezultatais siekiama pagerinti mokymosi procesą
(pavyzdžiui, 10 priede pateikiame žinių patikrinimo testo
pavyzdį, kuris tinka studentų modulio 4 skyriaus 4 temai
„Efektyvus pokalbis su būsimu darbdaviu“).
3.1.2.7. Kontroliniai klausimai
1. Kokius žinote aktyvius ir pasyvius darbo grupėje
metodus? Kokie jų privalumai ir trūkumai? Koks
metodas Jums labiausiai patinka? Kodėl?
2. Ar esate praktiškai taikęs kurį nors iš šių metodų?
– Jei taip, tai su kokiais sunkumais susidūrėte?
Kaip juos sprendėte?
– Jei ne, tai kuris metodas Jums atrodo sunkiausiai
įgyvendinamas?
3. Ar esate atlikęs kokius nors testus? Kokie tai buvo
testai? Ką jautėte juos atlikdamas? Kokie buvo testų
rezultatai? Ar šie rezultatai atspindėjo realią situaciją?
Užduotys savarankiškam darbui
1. Pasiruoškite ir paskaitykite paskaitą apie grupinio
informavimo ir profesinio orientavimo metodus konkrečiam žmogui (žmonėms). Paprašykite grįžtamojo ryšio iš
klausytojų: kas patiko, kokius pastebėjo sunkumus ir pan.
Jūs pats taip pat įvertinkite savo pristatymą. Kad grįžtamasis ryšys būtų efektyvesnis, galite remtis žemiau pateikta
lentele.
Vertinimo aspektai

Jūsų vertinimas Klausytojo
vertinimas

Balsas
Kūnas
Apranga
Emocijos
Informacijos suprantamumas
Vizualinių priemonių naudojimas
Orientacija į klausytoją
Gebėjimas atsakyti į
klausimus
Norėdami gerai atlikti šią užduotį, atidžiai išanalizuokite 4 priede pateiktą straipsnį.
2. Sudarykite žinių patikrinimo testą savo paskaitos
klausytojams (žr. ankstesnę 1 užduotį) ir duokite jį atlikti.
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Kaip jis buvo atliekamas? Ar visi klausimai aiškūs? Kokią
informaciją klausytojai prisimena labiausiai/prasčiausiai?
Aptarkite galimas gautų rezultatų priežastis.
3. Prisiminkite kokią nors probleminę situaciją darbe
(tinkamiausia tokia situacija, kurioje buvote tik stebėtojas). Užrašykite ją ant atskiro popieriaus lapo. Pamėginkite
jums pažįstamų žmonių grupėje išanalizuoti ją ir pasiūlyti
jos sprendimą. Šiam darbui atlikti pasirinkite vieną iš
aktyvių grupinio mokymo metodų. Paskui įvertinkite, kiek
sėkmingas buvo grupės darbas. Ar pasirinktas metodas
buvo tinkamas?
Patarimai
 Darbui grupėse labai svarbios yra probleminės
situacijos ir jų sprendimas. Iš anksto prieš kiekvienas
pratybas paruoškite keletą užduočių, kad neprarastumėte laiko tuo atveju, jei grupė nepasiūlys aptarti
kokios nors situacijos.
 Siekdamas įdomesnio ir sėkmingesnio pristatymo,
jūs turėtumėte susipažinti su PowerPoint programa
ir jos teikiamomis galimybėmis paskaitą pateikti
vizualiniu būdu.

3.1.3. Darbas pagal „Grupinio informavimo ir profesinio orientavimo“ modulį
„Grupinio informavimo ir profesinio orientavimo“
modulio medžiaga klausytojams turi būti pateikiama nuosekliai, t. y. kaip nurodyta 2 lentelėje.
2 lentelė. Rekomenduojama užsiėmimų trukmė ir savarankiško darbo valandos
Pareigūno savaAuditorinės
rankiško darbo
valandos
valandos
Grupinio profesi- 1
1
nio informavimo
samprata
Darbo motyvacija 3
2
Profesijos pasirin- 6
4
kimas
Darbo paieškos
6
3
procesas
Iš viso:
16
10

Eilės
Temos
nr.
1.

2.
3.
4.

Kiekvieno užsiėmimo metu yra rekomenduojama
taikyti įvairius mokymo metodus, kuriuos lemia pateikiamos medžiagos pobūdis ir įsisavinimo svarba. Dažniausiai
siūloma tokia pratybų schema:
 temos pristatymas (trumpai apibūdinama temos
svarba, nauda, aiškinamos pagrindinės sąvokos);
 teorijos dėstymas;
 klausimai ir atsakymai;
 įvairios užduotys;
 užsiėmimo apibendrinimas (kas buvo pasiekta, ko
išmoko grupės dalyviai, kokie namų darbai ir pan.).
Vis dėlto nereikėtų aklai laikytis šios schemos: nors visos sudėtinės pratybų dalys yra svarbios, jų eiliškumas gali
keistis. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti klausytojams užduoti
klausimų iškart, kai tik jie kyla, o ne pranešimo pabaigo-
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je. Taip pat ir užduotis galite duoti atlikti nagrinėdami
konkrečią temą, o ne po viso skyriaus pristatymo. Taigi jūs,
kaip lektorius, galite laisvai modeliuoti savo darbą. Svarbiausia, kad klausytojai įgytų žinių ir gebėjimų.
Žemiau pateiksime rekomendacijas ir dalomąją medžiagą (testus, užduotis, internetines nuorodas ir pan.)
lektoriaus darbui su konkrečiomis „Grupinio informavimo
ir profesinio orientavimo“ modulio temomis.

sakinių apie tokį darbą, kuris jiems atrodo idealus, kurį jie
norėtų dirbti, kodėl jie taip mano ir pan. Jei jaunuolis mano,
kad dirbti nenori, tai tuomet taip pat turėtų nurodyti, kas
paskatintų jį imtis darbinės veiklos. Kito susitikimo su grupe
metu mažomis grupelėmis galima aptarti šios užduoties rezultatus, vėliau apie juos bendrai padiskutuoti visoje grupėje.

3.1.3.1. (1 studentų modulio skyrius.) Grupinio profesinio informavimo samprata

Atidžiai perskaitykite „Grupinio informavimo ir
profesinio orientavimo“ studentų modulio 2 skyrių. Atlikite lektoriaus savarankiškam darbui skirtas užduotis.
Išnagrinėkite studentams skirtas užduotis.

Atidžiai perskaitykite „Grupinio informavimo ir
profesinio orientavimo“ studentų modulio 1 skyrių. Atlikite lektoriaus savarankiškam darbui skirtas užduotis.
Išnagrinėkite klausytojams skirtas užduotis.
Skyriaus „Grupinio profesinio informavimo samprata“ tikslas — klausytojus susipažindinti su pagrindiniais
grupinio informavimo ir profesinio orientavimo aspektais.
Atitinkamai vienas iš pagrindinių uždavinių lektoriui —
tinkamai auditorijai pristatyti teorinę medžiagą. Pirmojo
susitikimo pavyzdys galėtų būti toks: pirmiausia jūs pats
prisistatote auditorijai, apibūdinate bendruosius viso modulio tikslus ir temas, vėliau supažindinate grupės narius
su grupinio darbo specifika, atliekate keletą susipažinimo
pratimų (žr. šių rekomendacijų 2 dalį), sutariate dėl grupės
darbo taisyklių ir tik tada pateikiate teorinę medžiagą
„Grupinio profesinio informavimo samprata“. Pastaroji
gali būti šiek tiek modifikuojama, atsižvelgus į auditorijos
pradinių žinių lygį.
Užduotys savarankiškam lektoriaus darbui
1. Pasiruoškite susitikti su auditorija: parenkite teorinės
medžiagos pristatymą (PowerPoint programa arba teorinę
medžiagą išskirkite į prasminius vienetus, išryškinkite
svarbiausias mintis). Pamėginkite mintyse pakartoti, kokie
susitikimo tikslai, sąvokos ir pan. Taip pat numatykite,
kokius susipažinimo metodus naudosite, kiek laiko skirsite
klausytojų atliekamoms užduotims.
2. Išmokite prisistatyti auditorijai, kadangi įdomus
lektoriaus prisistatymas atkreipia klausytojų dėmesį, motyvuoja būsimam darbui. Pasižymėkite sąsiuvinyje įdomias
mintis, įvykius ar kitą informaciją, kuri galėtų būti įdomi
jaunuoliams. Bendraudami su jaunuolių grupe, naudokitės
šiais užrašais. Vis dėlto reikėtų vengti nešvankių juokelių,
neįrodinėti savo „kietumo“, nes taip trokštamo rezultato
nepasieksite, tik galite prarasti jaunuolių pagarbą jums.
3. Paruoškite po vieną egzempliorių „Darbo grupėje
taisyklių“ kiekvienam dalyviui ir sau.

3.1.3.2. (2 studentų modulio skyrius.) Darbo motyvacija

Skyriaus „Darbo motyvacija“ tikslas — stiprinti grupės
dalyvių motyvaciją dirbti ir užsidirbti socialiai priimtinu
būdu. Iškeltam tikslui pasiekti yra svarbūs šie uždaviniai:
a) susipažinti su darbinę veiklą skatinančiais ir stabdančiais
motyvais; b) aptarti atlygio už darbą vertinimo ypatumus.
Siūloma darbo schema: pristatykite vieną skyriaus dalį
(primename, jų iš viso yra 4), duokite grupės dalyviams užduočių, skirtų šiai daliai įsisavinti (pavyzdžiui, galite aptarti
aukščiau aptartos užduoties „Mano įsivaizduojamas darbas“
rezultatus), apibendrinkite ir pereikite prie kitos dalies dėstymo. Pabaigę viso skyriaus pristatymą, išskirkite svarbiausias
idėjas.
Galimos užduotys studentams pateikiamos žemiau.
Nepamiškite, kad kai kurios užduotys jau yra nurodomos
„Grupinio informavimo ir profesinio orientavimo“ studentų modulio aprašyme.
Užduotys savarankiškam lektoriaus darbui
1. Pasiruoškite susitikti su auditorija: parenkite teorinės medžiagos pristatymą ir praktines užduotis.
2. A. Maslow‘o poreikių hierarchijos modelis pasaulyje
yra labai populiarus. Kaip jūs manote kodėl? Kokius
šio modelio trūkumus įžvelgiate? 2
3. Perskaitykite „Sam’o Walton’o istoriją“, esančią 5
priede. Atlikite užduotis. Pasirenkite šią istoriją
pristatyti auditorijai. Geriausia ją pateikti išdėsčius
visas skyriaus temas.
4. Paruoškite kiekvienam studentui užduočių atlikimo
lapus.

Užduotys savarankiškam studentų darbui1
1. Studentai prašomi užpildyti 1 priede esantį blanką. (Kaip jau minėjome anksčiau, šis blankas gali būti
modifikuojamas lektoriaus nuožiūra; jį galima naudoti ir
auditorinio užsiėmimo metu.)
Studentams duodama užduotis „Mano įsivaizduojamas
darbas“. Paprašykite grupės dalyvių namie parašyti 10–15

Užduotys studentų darbui
1. Paprašykite studentų žemiau išvardintus poreikius
išdėstyti jiems aktualia tvarka (nuo svarbiausio 7 iki
nesvarbaus 1):
Maistas
Draugai
Pagarba
Buvimas savimi
Sveikata
Pinigai
Meilė
Grupėje aptarkite gautus rezultatus.
2. „Grupinio informavimo ir profesinio orientavimo“ studentų modulio aprašyme esančios užduoties atlikimas.

1 Primename, kad visos studento atliktos užduotys turi būti dedamos į
vieną segtuvą — ši medžiaga bus naudojama vėlesniems moduliams.

2 Siūlome plačiau susipažinti su A. Maslow‘o teorija jo paties knygoje lietuvių kalba „Motyvacija ir asmenybė“ (2006)
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3. Padiskutuokite su studentais, ar visada už atliktą
darbą vertinama tinkamai. Kokias jie mato neteisingo vertinimo priežastis? Kokius mato galimus
sprendimo variantus?
4. Atlikti „Sam’o Walton’o istorijos“ užduotis (5 priedas).
3.1.3.3. (3 studentų modulio skyrius.) Profesijos pasirinkimas
Atidžiai perskaitykite „Grupinio informavimo ir
profesinio orientavimo“ studentų modulio 3 skyrių. Atlikite lektoriaus savarankiškam darbui skirtas užduotis.
Išnagrinėkite studentams skirtas užduotis.
Šio skyriaus tikslas — supažindinti jaunuolius su
profesijų įvairove ir jų pasirinkimo galimybėmis bei būdais. Kadangi ši tema yra labai plati, jos analizei skiriama
daugiau laiko. Būtina pabrėžti, kad „Profesijos pasirinkimo“
skyriaus pristatymas yra neįsivaizduojamas be naujųjų
technologijų (ypač — interneto), todėl tiek jūsų, tiek ir
studentų savarankiškas darbas daugiausia bus darbas internete. Atliktų užduočių rezultatus būtina atsispausdinti,
jei nėra tokios galimybės — užsirašyti į sąsiuvinį.
Siūloma darbo schema:
1. Karjeros sampratos ir darbo rinkos tendencijos
Lietuvoje pristatymas (užduotis studentams „Karjeros žemėlapis“ pristatoma 6 priede). Savojo verslo
steigimas (2 audit. val.).
2. Profesijų įvairovės, profesijų aprašymų ir kvalifikacinių reikalavimų apžvalga, paieškos galimybės,
naujųjų technologijų vaidmens įgyjant profesiją ar
keliant kvalifikaciją aptarimas (2 audit. val.).
3. Profesinio tinkamumo testų pristatymas (2 audit.
val.).
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netinėmis nuorodomis, kurios buvo pristatomos
paskaitos metu. Išmokti surasti pageidaujamos
specialybės aprašymą, mokymo įstaigas, būtiną
išsilavinimą ir pan.
2. Pateikite klausimą diskusijai: kokios organizacijos
gali būti naudingos tiems žmonėms, kurie ieško darbo? Kokias paslaugas teikia šios organizacijos? Šiai
užduočiai atlikti studentai galėtų naudotis internetu.
3. Atlikti visus testus, kurie yra nurodyti 8 priede ir
studentų modulyje. Atsakymus atsispausdinti arba
užsirašyti ir įsegti į asmeninį segtuvą.
3.1.3.4. (4 studentų modulio skyrius.) Darbo paieškos
procesas
Atidžiai perskaitykite „Grupinio informavimo ir
profesinio orientavimo“ studentų modulio 4 skyrių. Atlikite lektoriaus savarankiškam darbui skirtas užduotis.
Išnagrinėkite studentams skirtas užduotis.
Šio skyriaus tikslas yra supažindinti jaunuolius su darbo
paieškos procesu bei įgyti praktinių įgūdžių, būtinų darbo
paieškoms. Šio tikslo siekiantiems jaunuoliams keliamos tokios užduotys: išmokti parašyti motyvacinį laišką bei gyvenimo aprašymą, įsisavinti sėkmingo pokalbio su darbdaviu principus, aptarti darbo paieškos Europos Sąjungoje galimybes.
Siūloma darbo schema:
1. Darbo paieškos proceso pristatymas ir sėkmę lemiančių veiksnių apžvalga (2 audit. val.).
2. Gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško, efektyvaus
pokalbio su darbdaviu pristatymas (2 audit. val.).
3. Dažniausiai pasitaikančių klaidų analizė ir darbo ES
galimybių apžvalga (2 audit. val.).
Užduotys savarankiškam lektoriaus darbui

Kaip matote, šio skyriaus rekomenduojamas temų išdėstymas šiek tiek skiriasi nuo studentų modulyje esančios
tvarkos, tačiau tokia eilė geriau padės įsisavinti informaciją
ir įgyti reikiamų įgūdžių. Užduotis studentų grupei galite
pateikti savo nuožiūra.
Užduotys savarankiškam lektoriaus darbui
1. Pasiruoškite susitikti su auditorija: parenkite teorinės medžiagos pristatymą ir praktines užduotis.
2. Šiam skyriui įsisavinti būtina susipažinti su internete
esančia informacija. 7 priede pateikiama svarbiausių
internetinių nuorodų ieškantiems darbo ir besirenkantiems profesiją apžvalga. Atidžiai išstudijuokite
nuorodas, pamėginkite surasti internete esančią informaciją, susipažinkite su jos turiniu. Pasižymėkite,
kuri nuoroda jums labiausiai patiko, kodėl.
3. Atlikite visus testus, kurie yra nurodyti 8 priede ir
studentų modulyje. Visiems testams atlikti prireiks
daugiau nei 1 valandos. Ar visi klausimai aiškūs?
Kokių sunkumų iškilo? Kiek laiko tiksliai sugaišote
kiekvienam testui? Visą informaciją fiksuokite savo
sąsiuvinyje.
Užduotys studentų savarankiškam darbui
1. Savarankiškai susipažinti su tomis pačiomis inter-

1. Pasiruoškite susitikti su auditorija: parenkite teorinės medžiagos pristatymą ir praktines užduotis.
2. Šiam skyriui įsisavinti tai pat būtina susipažinti su
internete esančia informacija. 9 priede pateikiama
svarbiausių internetinių nuorodų ieškantiems darbo
apžvalga. Atidžiai išstudijuokite nuorodas, pamėginkite surasti internete esančią informaciją, susipažinkite su jos turiniu. Pasižymėkite, kuri nuoroda jums
labiausiai patiko, kodėl.
3. Remdamiesi siūlomomis rekomendacijomis parašykite savo CV ir motyvacinį laišką. Kokia informacija
daugiausiai naudojotės? Kas buvo lengviausiai/sunkiausiai įgyvendinama?
4. Paruoškite užduočių studentams pagal žemiau išvardintus aprašymus (žr. „Užduotys studentų darbui“).
Užduotys studentų darbui
1. Savarankiškai susipažinti su tomis pačiomis internetinėmis nuorodomis, kurios buvo pristatomos paskaitos
metu. Pamėginti įvesti savo gyvenimo aprašymą internete.
2 užduotis.
Mokymo tikslai:
 Kaip interesai, įgūdžiai ir asmeninės savybės gali
labiau praversti vienai profesijai, o ne kitai, ir kokie
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bruožai tinka keletui profesijų?
 Kaip išanalizuoti profesiją, kuria žmogus domisi,
kad būtų galima nustatyti, ko reikia ją pasirinkusiam
asmeniui — kokie turi būti interesai, įgūdžiai ir
asmeninės savybės?
 Ko gali reikalauti darbdaviai iš kandidato tam tikram
darbui?
 Kaip pasinaudoti internetu ir kitomis priemonėmis,
ieškant informacijos, kuri gali būti naudinga teikiant
prašymus dėl darbo ar rašant CV?
Pasirinkite keletą raktinių žodžių, kad sukurtumėte
tam tikrų interesų, įgūdžių, asmenybės savybių ir vertybių
turinčio žmogaus įvaizdį, tinkančio atitinkamam darbui ar
darbų grupei. Kad viskas atrodytų realiau, galite tai sudėti
į CV pavyzdžius, kurie yra siūlomi šiame modulyje ar
internete. Sukurkite du arba tris tokius CV su skirtingais
raktiniais žodžiais.
Tada grupės nariai kviečiami suvaidinti atitinkamos
pramonės šakos įmonių darbdavių grupę. Sudarykite
trumpą darbų pavadinimų sąrašą ir pakvieskite „darbdavius“, pasinaudojus įvairiais įsisavintais metodais išsiaiškinti, kokiomis pagrindinėmis savybėmis (interesai,
įgūdžiai, asmeninės vertybės ir pomėgiai, išsilavinimo
lygis) turėtų pasižymėti kandidatas į šią darbo vietą. Tada
pasiūlykite jiems pasižiūrėti paruoštus CV ir paprašykite,
kaip darbdaviui, ieškančiam žmogaus tam tikram darbui
(darbams), kuriuos jie aptarinėjo, pasirinkti vieną iš jų.
Paprašykite pamąstyti:
 ko, jų nuomone, ieškos darbdaviai;
 ar lengva buvo rasti reikalingos informacijos ir kuo
jie naudojosi;
 kuo jie rėmėsi, rinkdamiesi kandidatą;
 kokiems kitiems darbams, jų nuomone, būtų tikę šie
interesai, įgūdžiai ir savybės.
Būtų labai naudinga, jei galėtumėte pasikviesti tikrą
darbdavį iš atitinkamos pramonės šakos įmonės ar buvusį
studentą, kuris dabar ten dirba.
3 užduotis.
Mokymo tikslai:
 Kaip ieškoti profesinės informacijos — pagrindinių
užduodamų klausimų rinkinys.
 Kaip naudotis internetu, ieškant atsakymų į šiuos
klausimus.
Atspausdinkite jūsų pasirinktus profesijų aprašymus ir
uždenkite keletą žodžių ar frazių, iš kurių galima lengvai
atpažinti tam tikrą profesiją (pvz., pavadinimą). Pateikite
lapus grupei ir pakvieskite aptarti tai tarpusavyje, po to,
remdamiesi lape palikta informacija, pabandykite išsiaiškinti, kokia tai profesija.
Iš pradžių paskatinkite grupės dalyvius spėlioti remiantis informacija ir turimais duomenimis, sudarykite idėjų
sąrašą, kokia profesija tai galėtų būti. Po to leiskite jiems
pasinaudoti internetu ar literatūra, kad paieškotų tinkamo
sprendimo. Paskatinkite ieškant naudotis bet kokiais raktiniais žodžiais, kokius tik dalyviai gali sugalvoti, ir kurie gali
sietis su jų turimu daliniu aprašymu.
Paprašykite, kad grupė vėliau sudarytų pagrindinių dalykų, kuriuos jie nori (turi) sužinoti apie tą profesiją, bandydami ją išsiaiškinti, pvz., kalbėdamiesi su kuo nors, kas

dirba tokį darbą, sąrašą. Kokius pagrindinius klausimus
dalyviai užduotų? Kuo ši profesija skiriasi iš kitų? Kaip
internetas galėtų padėti gauti atsakymus į šiuos klausimus?
4 užduotis.
Mokymo tikslai:
 Ko vengti, rašant CV.
 Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, rašant CV.
 Kodėl rašant CV svarbu atsižvelgti į darbdavio požiūrį.
Paruoškite du ar tris įsivaizduojamus skirtingos kokybės CV pagal CV rašymo pavyzdžius. Bent vieną padarykite aiškiai blogesnį nei kiti, kad galėtumėte parodyti, ko
negalima daryti, ir bent vieną aiškiai geresnį nei kiti, kad
parodytumėte, kaip turi atrodyti geras CV. Jei reikia, galite
pasinaudoti internetu.
Taip pat paruoškite darbo skelbimą, kuriam skirti
minėtieji CV. Studentai nedidelėse grupėse turi aptarti,
kuriam iš turimų CV pateikėjų jie suteiktų galimybę dalyvauti pokalbyje. Jie turėtų pagrįsti priežastis, kodėl taip
galvoja. Paskatinkite grupę pamąstyti apie pratimą — kaip
tai atrodė iš „darbdavio“ pusės ir kokius įspūdžius jiems
paliko skirtingi CV.
5. Atlikti kitas studentų modulyje esančias užduotis.
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PRIEDAI
1 priedas. Grupės dalyvių lūkesčių ir baimių aiškinimosi pavyzdys.
Užpildykite žemiau pateiktas lenteles:
Lūkesčiai

Atsakymai (2–3 sakiniai)

Kodėl aš čia esu?

Ką norėčiau veikti grupėje?

Ką norėčiau išmokti?

Ko tikiuosi iš kitų grupės dalyvių?

Ko tikiuosi iš dėstytojo?

Nerimą keliantys dalykai (apibraukite tuos punktus, kurie jums yra aktualūs)
 Nenorėčiau veltui praleisti laiko.
 Nenorėčiau nusivilti, kad šis mokymasis bus labai sudėtingas, man neprieinamas, aš nesugebėsiu.
 Nenorėčiau būti išjuoktas, kad daug ko nemoku ir nesuprantu.
 Nenorėčiau jokių apkalbų.
 Nenoriu daug kalbėti, ruošti namų darbų.
 Bijau per didelio asmeniškumo.
 Nerimauju dėl neigiamų emocijų.
 Nenorėčiau, kad seminaro pabaigoje liktų mažai žmonių.
 Nenorėčiau būti nesuprastas.
 Nenorėčiau nusivilti šiuo projektu.
 Nerimauju, kad nesusirgčiau.
 Nenoriu piktų ir griežtų dėstytojų.
 Nenoriu barnių ir ginčų be pagrindo.
 Bijau, kad dėstytojas bus mumis nepatenkintas.
 Nenoriu ilgų paskaitų.
 Nenorėčiau, kad nepavyktų praktinė išvyka.
 Nenorėčiau, kad dėstytojai kalbėtų abstrakčiai, neaiškiai.
 Nenorėčiau, kad grupės dalyviai būtų susiraukę ir perdėtai rimti; kad susipyktume grupėje dėl smulkmenų (nevykusios pastabos, antipatijos vienas kitam).
 Kad neverstų kalbėti, kai nenori.
 Kita (įvardinti):............................................................................................................
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2 priedas. Grupės darbo taisyklių pavyzdys.
Mes sutinkame, kad laikydamiesi žemiau išvardintų
teiginių, galėsime sėkmingai dirbti šioje grupėje
Mokėjimas laikyti paslaptį*

Atsakomybė
Laisvė
Dalyvavimas
Klausymasis
Pagarba
Kreipimasis
Laiko valdymas
Reikmenys
Punktualumas

Asmeninių detalių, kurios gali iškilti grupės veiklos metu, neaptarinėsiu
už grupės ribų. Aš galiu kalbėti apie savo mokymąsi grupėje, pateiktą
mokymuisi medžiagą ir grupės veiklos būdus.
Aš būsiu atsakingas už savo dalyvavimą ir kalbėsiu savo vardu tai, ką aš
manau. Aš būsiu atsakingas ir už sėkmingą grupės darbą.
Aš turiu teisę nedalyvauti diskusijose.
Aš turiu teisę dalyvauti ir nedominuoti.
Aš išklausysiu, kai kitas žmogus kalbės.
Aš gerbsiu kito žmogaus požiūrį, net jei jis skirsis nuo manojo.
Jei man reikės pagalbos, aš kreipsiuosi į kitus grupės narius, kad ją
gaučiau.
Aš stengsiuosi užduotį atlikti laiku.
Aš atsinešiu reikalingus mokymosi reikmenis ir atliksiu namų darbus,
kad grupė galėtų sėkmingai mokytis toliau.
Aš būsiu punktualus ir nevėluosiu į užsiėmimus.

Parašas_________________
Grupės vadovas ir dalyviai turi turėti po vieną pasirašytą grupės darbo taisyklių lapą. Jis gali būti naudingas
įvairiais grupės darbo etapais.
* Grupės vadovas nebūtinai turi besąlygiškai laikytis
konfidencialumo principo, kadangi būna situacijų, kuriose
reikia tam tikros kitų specialistų pagalbos. Tai turėtų būti
paaiškinama grupės dalyviams.
3 priedas. Įvairūs darbo grupėje metodai
Apšilimo metodai
 Jūsų grupei apšilimo metodai gali padėti:
 pakelti nuotaiką ar sukurti tam tikrą atmosferą;
 suaktyvinti dalyvius prieš ar per užsiėmimą;
 pristatyti temą linksmesniu būdu.
Yra daug įvairių apšilimo metodų. Jie įtraukia dalyvius
įvairiausiai būdais stovint ratu, dainuojant dainas, darant
tam tikrus judesius ar vaikantis vienam kitą. Siūlome
keletą apšilimo metodų, kuriuos galima taikyti mokantis,
bet jūs galite vertinti juos kitaip. Dėmesio! Kai kuriems
žmonėms patinka apšilimo metodai (mano, kad jie būtini
grupės atmosferai kurti), o kiti juos kritikuoja (nes jų tiesiog nemėgsta ir mano, jog tai tik kvailas laiko gaišinimas).
„Ar tu matai, ką aš matau? Ar aš matau, ką tu matai?“
Kiekvienas žmogus dalykus mato skirtingai, taigi kodėl
nepažvelgti į savo susitikimų kambarį? Dalyviai pasirenka
skirtingą vaizdą ir parodo tai kitiems. Be to, šis metodas
skatina empatiją , taigi gali padėti komandai ar dalyviams
sukurti mažiau formalią susirinkimo aplinką.
Būtini ištekliai:
susitikimo kambarys, kuriame dalyviai galėtų gana
laisvai judėti;

po A4 formato popieriaus lapą ir rašiklį kiekvienam
dalyviui;
lipni juosta (maždaug šešiems žmonėms vienas ritinėlis);
vienas vadovas.
Grupės dydis: bet koks
Laikas: mažiausiai 15–20 minučių
Eiga:
1. Kiekvienas dalyvis gauna po A4 formato popieriaus
lapą ir rašiklį.
2. Vadovas paaiškina, kad visi dalyviai ant lapo turi
užsirašyti savo vardą ir tada lapo viduryje skylę išplėšti
taip, kad iš lapo gautųsi paveikslo rėmeliai (visai nesvarbu,
kokios formos bus skylė, svarbu, kad per ją būtų galima
žiūrėti).
3. Tada kiekvienas išsirenka vaizdą ar objektą, ant kurio
priklijuoja savo rėmelius. Dalyviai skatinami pasinaudoti
vaizduote — nėra neleistinų dalykų!
4. Po to dalyviai pasiūlo vienas kitam pasižiūrėti pro jų
rėmelius ir apibūdinti, ką jie mato.
5. Žaidimas baigiamas, kai vadovas mano, jog dalyviai
jau pažiūrėjo pro daugumą rėmelių.
Aptarimas ir įvertinimas: šio pratimo apklausa nėra būtina, bet diskusija gali būti naudinga. Siūlomi klausimai:
Kaip jūs jautėtės rinkdamiesi kažką įdomaus, kai jūsų
niekas nevaržė?
Kaip jūs padėjote pamatyti kitiems lygiai tą patį, ką ir
jūs matėte?
Kas jus nustebino?
Ar jums pavyko pamatyti tai, ką kiti matė savo rėmuose?
Nenustebkite daugybe padėčių, kurias dalyviai susiranda savo rėmeliams pritvirtinti prie (ar šalia) pasirinktų
objektų. Pavyzdžiui, yra buvę atvejų, kai rėmeliai buvo
priklijuoti ant lempų 3 metrų aukštyje arba už radiatorių
ir t. t. Šis apšilimo metodas gali būti naudingas diskusijos
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apie empatiją ar konstruktyvumą pradžioje. (Šaltinis: Andi
Krauss, Network Rope)
„60 sekundžių = 1 minutė. Ar tikrai?“
Visi žinome, kad laikas yra reliatyvus, bet ką tai reiškia
iš tiesų? Dalyviai išgyvena kiekvienas savo minutę ir palygina rezultatus.
Būtini ištekliai:
 vadovaujančiajam reikia laikrodžio;
 kiekvienas dalyvis turi pasiimti po kėdę;
 jei kambaryje yra laikrodis, jį reiktų pridengi popieriumi, jei laikrodis tiksi, reiktų jį išnešti kur nors
kitur.
Grupės dydis: bet koks
Laikas: bet koks iki 2 minučių ir 30 sekundžių!
Eiga:
Vadovaujantysis paprašo dalyvių paslėpti visus laikrodžius.
Tada visi turi pabandyti, kaip jiems sekasi atsisėsti ant
kėdžių tylomis ir užsimerkus.
Vadovaujantysis visų paprašo atsistoti ir užsimerkti.
Kai duodama komanda „Pradedam!“, visi mintyse turi
skaičiuoti, kada praeina 60 sekundžių, ir kai, jų nuomone,
jos praeina, atsisėsti. Labai svarbu dalyvius įspėti, kad šis
pratimas veiksmingas tik tada, kai visą laiką laikomasi
tylos. Atsimerkti galima tik tada, kai dalyviai atsisėda.
Aptarimas ir įvertinimas: šis metodas neabejotinai atskleidžia visą laiko sampratą ir kiekvieno asmeninį santykį
su laiku. Toliau galima išplėtoti diskusiją apie skirtingas
laiko sampratas. Šis metodas gali duoti pakankamai
įspūdingų rezultatų. Svarbu yra nesijuokti iš tų, kurie lieka
paskutiniai.
KITŲ METODŲ PAVYZDŽIAI
Asociacijos
Tikslas. Suvokti, kad konfliktas turi ne tik neigiamų,
bet ir teigiamų dalykų.
Priemonės. Didelis popieriaus lapas ir flomasteriai arba
lenta ir kreida.
Atlikimas. Parašykite ant didelio lapo žodį KONFLIKTAS (pastaba: žodį galite rinktis patys savo nuožiūra) ir
paprašykite jaunuolių sakyti visas mintis, asociacijas, susijusias su šiuo žodžiu. Ant lapo fiksuokite visas jų išsakytas
mintis. Kai pasiūlymai išsenka, pasitardami su jaunuoliais
prie kiekvieno žodžio parašykite „+“ arba „-“ ženklą —
atitinkamai teigiamas ar neigiamas konflikto puses jie
atspindi.
Aptarimas. Paprastai daugiausia kyla neigiamų asociacijų, susijusių su konfliktu. Papildomai paklauskite, ką
dar teigiamo, gero duoda konfliktas. Padiskutuokite, kodėl
pirmiausia kyla neigiamos asociacijos, kodėl sunku surasti
teigiamas konflikto puses. Atkreipkite dėmesį į tai, kas yra
gera, efektyvu konflikte.
Minčių lietus
Tikslas. Rasti kuo daugiau problemos sprendimo
variantų.
Eiga. Mokiniams nurodomas laikas (15–20 min.), per
kurį jie turi pasiūlyti kuo daugiau idėjų. Pasibaigus sutartam laikui siūloma skirti dar papildomai 5 min. Jos neretai
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būna pačios produktyviausios. Idėjas gali užrašyti vadovas
ar kiekvienas savo idėjas užsirašo pats. Prašoma pagalvoti
ir išsakyti savo mintis apie turimas idėjas. Svarbu: negalima vertinti idėjų, visos idėjos geros, nebijoti pasikartoti.
Paskui idėjos sugrupuojamos ir tik tada vertinamos.
4 priedas. Prezentaciniai įgūdžiai3
Įvadas
Mums dažnai tenka išgirsti tokius kolegų, draugų
pasisakymus: „Šis susirinkimas buvo laiko švaistymas“,
„Tai buvo pats nuobodžiausias pristatymas, kokį esu kada
girdėjusi“, „Jam reikėjo penkiolikos minučių atsakyti į
klausimą, o man būtų užtekę tik atsakymo taip ar ne“, „Aš
nesupratau pusės jo kalbos, kitą kartą reikės atsinešti žodyną“, „Jis pusę valandos nepakėlė galvos nuo monitoriaus, o
skaidrėse nieko nebuvo įmanomą įžiūrėti“ ir t. t. Problema
yra akivaizdi — dauguma žmonių nemoka perduoti norimos informacijos ir nepasiekia tikslo. O įvairius pranešimus ir pristatymus girdime bei patys pristatome kiekvieną
dieną, todėl reikia išmanyti, kaip tinkamai tai daryti.
Prezentacijos yra būdas perduoti savo idėjas ir informaciją tam tikrai grupei. Gerą prezentaciją turi sudaryti
šios dalys:
 Turinys — jis susideda iš informacijos, kuri yra
aktuali žmonėms. Priešingai nei ataskaitos, reikia
numatyti, kiek žmonės gali priimti informacijos
pristatymo metu.
 Struktūra — tai aiškus ir logiškas įvadas, dėstymas ir
pabaiga. Turi būti aiški prezentacijos eiga, jog žmonės
ją suprastų. Kai pateikiama nemažai informacijos vienu metu, reikia nenukrypti nuo pagrindinės minties.
 Pakuotė — pranešimas turi būti gerai paruoštas. Jis
gali būti perskaitytas ir kai kurios dalys praleistos,
tačiau klausytojai turi būti dėmesio centre.
 Žmogiškasis elementas — gera prezentacija yra
geriau atsimenama, nei gerai parengta ataskaita,
kadangi yra žmogus, susietas su ja.
Kodėl reikėtų mokėti gerai ir efektyviai pristatyti savo
mintis? Kaip gali gera prezentacija jums pagelbėti?
Visų pirma jūs pademonstruojate save. Jei jūs ruošiate
pristatymą savo darbuotojams, jie pamato jūsų, kaip lyderio, įrodymus. Jie turi būti motyvuoti ir įkvėpti perimdami užduotis, kurias jūs pristatote. Jei pristatymas vyksta
vyresnybei, jie turėtų būti patenkinti jūsų įgūdžiais ir būti
tikri, jog darbas bus įvykdytas laiku.
Antra, tai leidžia jums užduoti klausimus ir inicijuoti diskusiją. Jei diskusija ir bus nutraukta dėl laiko
stokos ar kitų priežasčių, tačiau klausimai bus iškelti ir
bent jau iš pirminių pasisakymų žinosite, kurie asmenys gali suteikti naudingos informacijos ir vienaip ar
kitaip padėti.
Trečia, efektyvus pristatymas padeda sutaupyti jūsų ir
kitų laiką, padidina produktyvumą.
Galų gale prezentacija gali būti linksma. Tai yra galimybė išsakyti savo mintis, paskatinti kolektyvą ir pasakyti,
koks pasaulis yra iš tikrųjų. Kol jūs kalbate, auditorija yra
sutelkusi dėmesį ir priversta stebėti pristatymą.
3 Eglės Ciemnolonskytės pranešimas. Prieiga internete: www.biblionova.com/UserFiles/File/prez%20ig.doc
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Komunikacijos tikslai
Komunikacijos tikslas — suprasti, kad svarbiausias
dalykas yra ne informacijos siuntimas, o priėmimas.
Visas prezentacijos parengimas ir kalbos turinys turi būti
orientuotas ne į pranešėją, o į klausytojus. Puikaus plano
pristatymas žlugs, jei niekas iš auditorijos jo nesupras.
Naujos prekės vartotojams pristatymas bus laiko švaistymas, jei jie nesupras produkto vertės. Taigi komunikacijos
tikslas yra paversti jūsų norimą perduoti žinutę suprantama ir įsimenama.
Didžiausia problema, susijusi su komunikacija, yra
žmonės, kuriems kalbėsite. Vidutinis žmogus gali trumpai
susikoncentruoti ir turi šimtus kitų dalykų, apie ką mąstyti. Jūsų užduotis yra pereiti per šį minčių rūką ir pasiekti
savo tikslą.
Balsas
Balsas turbūt yra labiausiai vertinamas komunikacijos proceso žmogaus įrankis. Daugiausia informacijos
perduodama per balsą. Yra skiriamos šios pagrindinės
sąvokos balsui apibūdinti:
 Garsas: kaip garsiai kalbama. Tikslas — kalbėti, o ne
šaukti, tačiau visa auditorija turi girdėti kalbėtoją.
Geri pranešėjai pakelia balsą, kai nori ką nors pabrėžti, pažemina, kai nori paskatinti auditoriją klausytis;
 Tonas: tai yra garso charakteristika. Balsas, kuris kelia
baimę, gali išgąsdinti auditoriją. O balsas, kuris sklinda šypsantis, gali sukelti šypseną ir auditorijai;
 Tembras: koks aukštas ar žemas balsas yra. Moterų
balso tembras dažniau aukštas, vyrų —žemas;
 Tempas: tai yra kaip ilgai garsas tęsiasi. Kalbant
greitai galima neištarti kai kurių balsių ar jas sutrumpinti. Kalbant lėtai, balsės ištęsiamos. Varijuojant
balso tembru galima lengviau išlaikyti auditorijos
susidomėjimą;
 Spalvingumas: tą patį sakinį galima ištarti skirtingai.
Kaskart jis skambės vis kitaip, jei jį ištartumėte su
nuostaba, tada su ironija ar su pykčiu.
Savo balsą tobulinti reikia kasdien klausantis jo (reikia
praktikuotis darbe ar su kompanija, vairuojant, vaikštant
ir t. t. Reikia stebėti, ar jį naudojate taip, kaip norite). Taip
pat galima balsą įrašyti į kasetę, o po to jį analizuoti.
Kūnas
Jūsų kūnas perduoda skirtingą įspūdį auditorijai. Žmonės ne tik klausosi, jie ir stebi jus. Gerai valdoma kūno
kalba leis suprasti auditorijai, jog pranešėjas gerai išmano
apie tai, ką kalba, jog jam tai yra svarbu. Gera stovėsena
leidžia aiškiau ir efektyviau kalbėti.
Prezentacijos metu reikia valdyti šiuos dalykus:
 Akių kontaktas: jis leidžia įgyti auditorijos pasitikėjimą, sudominti klausytoją, stebėti auditorijos nuotaikas. Geriausia, kai pranešėjo akys juda M raidės
principu po auditoriją. Reikia stengtis užmegzti akių
kontaktą su kiekvienu dalyviu. Dažniausiai daromos
klaidos yra šios: žiūrėjimas į lubas, langą, grindis,
skaitymas, per ilgas įsižiūrėjimas į vieną asmenį. 90
procentų prezentacijos laiko turi būti išlaikytas akių
kontaktas;

 Veido išraiška: šypsena yra galingas įrankis, kuris
perduoda tokius jausmus, kaip draugiškumas, šiluma,
džiaugsmas. Kuo daugiau pranešėjas šypsosi, tuo
daugiau auditorija jam atsako tuo pačiu. Taip sukuriama gera, jauki atmosfera. Nevertėtų rodyti niūrios
ar piktos veido išraiškos, kadangi tai nekaip nuteiks
klausytoją, bus sunku perduoti motyvaciją;
 Gestai: juos reikia naudoti sustiprinti teiginiams,
tačiau nevertėtų to daryti per daug dažnai, kadangi
tai gali blaškyti klausytoją. Jei jie visai nenaudojami,
klausytojui gali būti nuobodu;
 Stovėsena: žmogus perduoda daug informacijos per
kalbėjimą ir per judesius. Jei žmogus yra šiek tiek
palinkęs į priekį, tai rodo, jog jis yra susidomėjęs.
Prezentacijos metu pranešėjas turėtų stovėti išsitiesęs,
kojos pečių plotyje. Jei pranešimas yra ilgas, galima
pavaikščioti po auditoriją. Taip klausytojai mažiau
pavargs. Dažniausiai daromos klaidos: nuolatinis
vaikščiojimas pirmyn ir atgal, į šonus, nuolatinis
svorio perkėlimas nuo vienos kojos ant kitos, atsirėmimas į tribūną;
 Rankos: kai negestikuliuojama, rankos turėtų būti
nuleistos prie šonų, pirštai ištiesti. Kai norima vizualinėse priemonėse parodyti kokį nors pavyzdį, reikėtų
staigesnio rankos gesto. Dažniausiai daromos klaidos:
rankose laikomas koks daiktas ir su juo žaidžiama
(pvz., spaudomas rašiklis, sukiojamas žiedas, laikomi
lapai);
 Artumas: reikia kreipti dėmesį į klausytojų asmeninę
erdvę ir stengtis į ją neįsibrauti, kadangi klausytojai
gali pasijusti nepatogiai. Dažniausiai didelėse auditorijose erdvė yra didelė ir tai nesukelia nepatogumų,
ar netgi yra per didelė. Jei taip yra, tuomet patartina
pavaikščioti po auditoriją. Tai leidžia užmegzti akių
kontaktą ir padidina galimybes pasisakyti kitiems.
Apranga
Yra įvairių patarimų, kaip apsirengti ruošiantis prezentacijai, tačiau tai yra kiekvieno asmeninė nuomonė ir
pasirinkimas. Šis pasirinkimas turi būti priimtas pagrįstai.
Kai ruošiatės skaityti pranešimą, turite apsirengti dėl auditorijos, ne dėl savęs. Jei jie mano, jog apsirengėte netinkamai, vadinasi, jog taip ir yra.
Kiti specialistai pataria apsirengti taip, jog būtumėte vienu laipteliu aukščiau už klausytojus. Pavyzdžiui, jei pranešimas bus skaitomas studentams, vertėtų užsivilkti marškinius.
Reikia nepamiršti ir patogumo. Jei apsirengsite nepatogiai,
dėmesį koncentruosite ne į pranešimą, o į savo aprangą.
Nederėtų naudoti ryškių detalių, pvz., ryškių žiedų,
segių, skarų, laikrodžių. Jie blaško klausytoją, kadangi jų
dėmesys nukryps būtent į detales.
 Visada kalbant apie aprangą reikia atkreipti dėmesį į
šiuos dalykus:
 Apranga visų pirma turi būti tvarkinga ir švari, kadangi pirmasis įspūdis yra svarbiausias;
Apsirenkite patogiai ir profesionaliai.
Nervai
Pats didžiausias pristatančiojo priešas yra jaudulys, kuris gadina balsą, stovėseną ir savaimingumą. Balsas tampa
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aukštesnis, burna pradeda džiūti. Pečiai nejučiomis būna
pakelti į viršų ir varžo judesius, kojos ima drebėti. Pristatymas žlunga, kadangi pranešėjas pradeda skaityti iš užrašų.
Visų pirma nervų nereikia tramdyti, juos reikia priimti.
Tik tuomet galima pradėti pranešimą, užuot koncentravusis į savo nervinimąsi. Aktoriai vertina jaudulį, kadangi
tai vaidybai prideda vertės. Tuo metu, kai asmuo pradeda
nervintis, padidėja adrenalino kiekis kraujyje. Jei priimate
jaudulį, pristatymas tampa iššūkiu, o jūs tobulėjate. Tačiau
reikia užtikrinti, kad nervinimasis netaptų problema.
Keli patarimai, kurie padės susitvarkyti su jauduliu:
 Šypsokitės. Auditorija reaguos šiltai, jei jūs šypsositės
ar bent jau atrodysite atsipalaidavęs;
 Manykite, kad auditorijoje sėdintys asmenys yra jūsų
draugai;
 Prisipažinkite, kad jūs nervinatės. Auditorija jus
užjaus, kadangi žinos, kaip jūs jaučiatės;
 Giliai kvėpuokite. Tai jus nuramins ir padės kontroliuoti lengvą drebulį, kurį galima justi jūsų balse ir
rankose;
 Būkite gerai pasiruošęs, prieš tai pasipraktikuokite;
 Būkite organizuotas, susidėliokite viską eilės tvarka;
 Sulėtinkite tempą. Kai žmonės nervinasi, jie gali
lengvai susimaišyti, todėl reikia pabaigti vieną mintį
ir prieš kitą padaryti pauzę;
 Atminkite, jog auditorija nežino, ką jūs ketinate
pasakyti.
Galima atlikti kelis pratimus, kurie sumažintų jaudulį:
1. Prieš pristatymą: atsigulkite ant grindų. Jūsų nugara turėtų būti prie jų prigludusi. Pritraukite kelius,
atsipalaiduokite, užsimerkite. Pajuskite ištiestą kaklą.
Atpalaiduokite kiekvieną kūno dalį. Kai atsikelsite,
bandykite stovėdamas išlaikyti atsipalaidavimo pojūtį.
2. Jei negalite atsigulti, tai atsistokite, pečių plotyje
praskėskite kojas, rankas nuleiskite prie šonų, nesukryžiuokite pirštų. Lengvai pradėkite purtyti pirštus,
po to rankas, pečius, liemenį ir kojas. Tuomet pradėkite ratu sukti pečius, po to rankas. Iš pradžių sukite
pagal laikrodžio rodyklę, po to — prieš.
3. Įsivaizdavimas: prieš pristatymą įsivaizduokite
auditoriją, asmenis, patį save, skaitantį pranešimą,
prezentacijos eigą. Įsivaizduokite, ką ketinate daryti
nuo prisistatymo iki pačios pabaigos.
4. Prezentacijos metu: padarykite pauzę — atsigerkite
vandens, giliai įkvėpkite, susikoncentruokite ir atpalaiduokite kūną, po to grįžkite prie pristatymo.
5. Sukoncentruokite energiją į ekspresyvumą.
6. Žinokite, jog jaudulys auditorijai nėra taip pastebimas, kaip atrodo pačiam sau.
7. Žinokite, jog ir geriausi lektoriai daro klaidų. Svarbiausia yra nepasimesti ir tęsti kalbą po padarytos
klaidos.
8. Niekada nevartokite alkoholio sumažinti jauduliui.
Tai paveikia koordinaciją. Jūs galite to nepastebėti,
tačiau auditorija pastebės.
Aktyvus klausymasis
Geri lektoriai ne tik informuoja auditoriją, jie taip pat
jos klausosi. Klausydamiesi jie sužino, ar auditorija juos
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supranta, suvokia pateiktą informaciją ir kokia informacija
yra svarbi klausytojui. Aktyvus klausymasis yra ne tas pat,
kas girdėjimas. Girdėjimas yra garsų priėmimas. Klausymasis girdėjimui suteikia reikšmės. Pasyvus klausymasis
būna tuomet, kai informacijos gavėjas turi mažai motyvacijos atidžiai klausytis. Tikslingas aktyvus klausymasis
būna tuomet, kai norima išgirsti reikiamą informaciją,
išsiaiškinti, kaip kitas asmuo jaučiasi, ir suprasti kitus. Štai
keli aktyvaus klausytojo bruožai:
P
 raleidžia daugiau laiko klausydamasis, nei kalbėdamas;
 Neužbaigia kitų žmonių sakinių;
 Neatsako į klausimą klausimu;
 Nėra šališkas kalbėdamas bet kokia tema ir neperša
savo nuomonės;
 Niekada nepasineria į savo mintis ir nesnaudžia, kai
šneka kiti;
L
 eidžia kitiems kalbėti, nedominuoja pokalbyje;
P
 lanuoja atsakymus po to, kai žmogus baigia kalbėti,
o ne tada, kai dar kitas šneka. Visa jų koncentracija
yra į tai, ką sako kiti, o ne į tai, ką jie žada į tai atsakyti;
T
 eikia grįžtamąjį ryšį, tačiau nepertraukinėja be
paliovos;
K
 alba apie tai, ką kalba pranešėjas, o ne apie tai, kas jį
domina.
Klausymasis yra vienas iš galingiausių komunikacijos
įrankių. Jis svarbus gaunant grįžtamąjį ryšį. Klausydamiesi
žmonės stebi ne tik verbalinę, bet ir neverbalinę komunikaciją. Dažniausiai kasdieniuose pokalbiuose yra išskiriami
penki grįžtamojo ryšio tipai:
 v ertinantis;
 i nterpretuojantis;
p
 alaikantis;
 t iriantis;
 s uprantantis.
Klausimai
Jei pranešėjui yra užduodamas klausimas, jis gali būti
priverstas atsakyti iš karto. Klausimai leidžia įtraukti auditoriją, tačiau nepatyrusiam pranešėjui jie gali kelti rūpesčių. Todėl reikia mokėti atsakyti į juos. Klausimus galima:
1. Paprašyti perfrazuoti („Gal galėtumėte patikslinti
klausimą?“, „Gal galėtumėte perfrazuoti klausimą,
kadangi nelabai supratau esmę?“);
2. Peradresuoti klausimą auditorijai („Gal kas iš esančių auditorijoje susidūrėte su šia problema?“);
3. Užduoti tą patį klausimą kitam klausytojui („Tomai,
jūs norėjote kažką pasakyti šiuo klausimu.“);
4. Paklausti to paties klausimo jį uždavusio žmogaus
(„O kaip jūs pats manote?“);
5. Atsakyti citavimu. Jei numanote, kokie klausimai
gali būti užduoti, iš anksto pasirenkite į juo atsakyti.
Vizualinių priemonių naudojimas
Prezentacijų metu labai patartina naudoti vizualines priemones, kadangi tai padeda žmonėms suprasti,
ką pranešėjas kalba. Žmonės įsimena vizualiai taip pat,
kaip ir žodžiu. Ypač tai padeda tuo atveju, jei pranešėjo
akcentas yra kitoks nei auditorijos. Tuomet verta pažymėti
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svarbiausius terminus. Štai keletas vizualinių priemonių
pavyzdžių:
 Dideli lapai (flipcharts): tai paprasčiausias ir efektyviausias būdas pagelbėti pranešėjui. Tuomet nereikia
naudoti kortelių. Jie gali būti kaip pranešimo eigos
planas. Tačiau jie turi būti įskaitomi, kiekviename
lape negali būti daugiau kaip septyni punktai. Jei
žodžių lape yra labai daug, tuomet jis neduos jokios
naudos. Naudojantis lapais reikia klausytojams duoti
laiko sukonspektuoti savo mintis ir užtikrinti, kad
kiekvienas gerai jį mato (ar jo neužstojate). Galima
naudoti skirtingas spalvas paryškinti pagrindinėms
mintims, nubraižyti grafikus, tačiau spalvos turi būti
ryškios ir jų viename lape neturėtų būti panaudota
daug;
 Power Point: šią programą galima panaudoti paruošti
labai puikų pranešimą. Reikia atminti, jog Power
Point gali atrodyti labai gražiai, tačiau jei kas nors
atsitiktų kompiuteriui, reikėtų būti tam pasiruošus
(pvz., galima atsispausdinti skaidres iš anksto). Kiekvienoje skaidrėje neturėtų būti daug žodžių. Tačiau
reikėtų nepamiršti, kad ir kaip gražiai bus parengtas
pristatymas šia programa, labai svarbu, ką ketinate
pasakyti ties kiekviena skaidre;
 Dalomoji medžiaga: tai labai gera pagalba ne tik
pranešėjui, tačiau ir klausytojams. Taip bus užtikrinta, jog kiekvienas auditorijoje sėdintis asmuo matys
skaidres. Taip pat galima pridėti pagrindinius klausimus diskusijai užvesti, patarimus, papildomą medžiagą, tačiau yra ir minusų — jei dalomoji medžiaga
pateikiama pristatymo metu, bus prarandamas akių
kontaktas su auditorija;
 Rašomoji lenta: jei įmanoma, reikėtų informaciją
surašyti prieš pristatymą, antraip pranešėjas bus
priverstas atsukti nugarą auditorijai ir praras akių
kontaktą, kurį susigrąžinti bus labai sunku. Taip pat
naudojimasis lenta užima šiek tiek laiko, todėl geriau
naudoti kitas vizualines priemones. Tačiau jei vis dėlto tenka naudotis lenta, reikia pirmiausia pasirinkti
tam tinkamą rašymo priemonę ir rašyti didelėmis,
visiems įskaitomomis raidėmis.
Kiekvieną kartą prieš pradėdamas pranešimą išsiaiškinkite, kokias priemones bus galima naudoti, kaip įjungti ir
išjungti aparatą, kur yra šakutės lizdas, ar reikės ilgintuvo, ar
yra rašymo priemonių, jei naudositės rašomąja lenta ir t. t.
Prezentacijos rengimas pagal reikalavimus
Vienas iš prezentacijos vizualinių priemonių rengimo
būdų yra Power Point programos naudojimas, tačiau tam,
kad ji taptų pagalbininku, o ne trikdytų auditoriją, keliami
tam tikri reikalavimai. Žemiau yra pateikiamos geros prezentacijos parengimo rekomendacijos.
1. Naudokite šablonus:
 Naudokite šrifto ir spalvų schemų rinkinius;
 Skirtingi stiliai trikdo auditoriją;
 Auditorija turi atkreipti dėmesį ne į tai, kaip Jūs pristatote, o ką Jūs pristatote.
2. Šriftas:
 Pasirinkite aiškų šriftą, kurį būtų lengva perskaityti;

 Times New Roman ir Gothic šriftus lengviau skaityti,
nei Script ar Old English;
 Prezentacijoje naudokite vieną ar du šriftus.
3. Šrifto dydis:
 Teksto raidžių dydis turėtų būti ne mažesnis nei 22;
P
 avadinimų raidžių dydis turėtų būti ne mažesnis nei 28.
4. Punktai:
 Stenkitės, kad vienas punktas tilptų į vieną eilutę,
daugiausiai į dvi;
 Punktelių skaičių skaidrėje limituokite iki šešių;
 Naudokite keturis punktelius, jei skaidrėje yra ilgas
pavadinimas, didelis logotipas, paveikslėlis ir t. t.
 Tai įvardijama kaip „signalinimas“:
Jūs norite „signalizuoti“ auditorijai apie tai, ką ketinate
pasakyti;
signalai gali būti suprasti kaip trumpa „peržiūra“;
tai leidžia auditorijai susidaryti rėmus.
5. Tekstas:
 Jei prirašysite per daug teksto, auditorija jo neperskaitys;
 Per daug teksto atrodo sudėtinga suprasti ir sunku
skaityti;
 Kodėl auditorija turėtų eikvoti energiją tekstui skaityti, jei ketinate tą patį papasakoti?
 Mūsų skaitymo greitis nesutampa su klausymosi
greičiu; taigi jie maišys, užuot papildę vienas kitą.
6. Didžiosios raidės ir pasvirimas:
 Nenaudokite visų didžiųjų raidžių:
tekstą sunku skaityti;
netenka reikšmės norint PABRĖŽTI;
 Pasvirimas:
naudojama citatoms;
naudojama pabrėžti mintims ar idėjoms;
naudojama knygų ar žurnalų pavadinimams.
7. Spalvos:
 Raudona ir oranžinė yra „energingos“, tačiau skaitant
gali būti sunku susikaupti;
 Žalia, mėlyna ir ruda yra švelnesnės, tačiau mažiau
patraukia dėmesį;
 Baltas tekstas tamsiame fone neturėtų būti naudojamas, jei atstumas tarp ekrano ir auditorijos yra
didesnis nei 6 m;
Nepamirškite: kuo toliau nuo ekrano sėdi žmogus, tuo
sunkiau jam skaityti;
8. Fonas:
 Baltos raidės tamsiame fone gali būti naudojamos
tuomet, kai:
autorius yra įsitikinęs, kad asmenys prezentaciją žiūrės
prie atskirų kompiuterių;
tamsus fonas kompiuterio ekrane sumažina mirgėjimą.
9. Spalvų ratas:
 S palvos, atskirtos kitomis
spalvomis, vadinamos kontrastinėmis spalvomis (taip
pat žinomos kaip papildomosios spalvos);
G
 retimos spalvos (viena šalia kitos) derinasi viena su
kita, pvz., geltona ir žalia;
 Spalvų ratas yra supaprastintas lengvesniam naudojimui.
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10. Nederančios spalvos:
 Spalvos, esančios priešais, yra nederančios;
 Tai leidžia lengviau skaityti tekstą, pvz., geltona ant
mėlynos;
 Skaidrei išryškinti pakeiskite stilių ar foną.
11. Iliustracijos:
 Iliustracijas naudokite tik tada, kai reikia. Kitu atveju
jos taps blaškytojais, o ne komunikatoriais;
 Jos turi sietis su žinute ir sustiprinti mintį;
 Paklauskite savęs, ar dėl to žinutė aiškesnė;
 Paprastos diagramos yra puikūs komunikatoriai.
Jei kaip vizualines priemones naudojate didelius lapus,
vertėtų atminti, jog juose reikia rašyti tokiomis raidėmis,
kurios būtų bent ¼ lapo dydžio. Patariama rinktis liniuotus lapus, kadangi ant jų lengviau rašyti.
Pranešėjas:
 Vaizdinių priemonių nenaudokite norėdamas pasislėpti;
 Auditorija atėjo pamatyti Jūsų;
 Vizualinės priemonės turėtų sustiprinti pristatymą, o
ne BŪTI pristatymas;
 Jei ketinate skaityti iš skaidrių, tuomet paprasčiausiai
persiųskite skaidres ir negaiškite kitų laiko.
Orientacija į klausytoją
Rengiantis prezentacijai ir jos metu pranešėjas turi
koncentruotis ne į save, ne į tekstą, o į klausytojus. Tai reiškia, jog reikia rūpintis auditorija, kuri bus prieš pranešėją.
Todėl visų pirma reikia motyvuoti auditoriją klausytis.
Tai galima padaryti pranešimo pradžioje pasakius, kokia
bus klausytojui nauda, kodėl reikia aktyviai dalyvauti.
Kalbėti reikia taip, jog būtų lengva klausytis ir sekti pranešimą. Tai galima padaryti struktūrizuojant pranešimą,
stengtis kalbėti kuo trumpiau ir paprasčiau, nepamiršti
pagrindinės pranešimo idėjos ir tikslo, po kiekvienos dalies
apžvelgti, kas buvo pasakyta ir apie ką bus kalbama toliau.
Reikia įtraukti klausytoją dalyvauti, duoti pavyzdžių.
Pavyzdžiai leidžia lengviau įsiminti ir suprasti. Tačiau jie
negelbės, jei bus neaiškūs. Pavyzdžiai geriausi būna tuomet, kai yra pateikiami iš savo asmeninės patirties, kadangi
skamba įtikinamiausiai. Pranešėjas turi būti entuziastingas
ir užkrėsti auditoriją savo paties motyvacija.
Kaip užtikrinti auditorijos dalyvavimą?
Užduokite klausimus:
 uždari klausimai atsakomi „taip“ arba „ne“, vardu ar
data;
 nepasitenkinkite vien tokiais atsakymais, paprašykite
daugiau informacijos, paaiškinimo;
 klauskite atvirų klausimų: „Ką manote šiuo klausimu?“, „Kaip jaustumėtės tokioje situacijoje?“ ir t. t.
Darykite pauzes po klausimo.
Auditorija gali pasijusti nemaloniai ir gali būti taip, kad
jums patiems reikės atsakyti į klausimą, tačiau jūs sulauksite dėmesio. Naudokite pauzes kartu su akių kontaktu.
Perfrazuokite klausimą, jei auditorija jo nesuprato. Pasveikinkite atsakiusiuosius. Pažymėkite klausimą. Paklauskite konkretaus klausimo konkretaus žmogaus. Paskirstykite žmones į komandas diskusijoms.
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Pasiruošimas prezentacijai
Prieš pradėdami rengtis prezentacijai, mes turėtume
sau užduoti kelis klausimus — vadinamuosius „5 K“.
Kas?
 Apie ką yra mano prezentacija?
 Surinkite visą informaciją pristatomu klausimu;
  Kiek laiko turėsite pristatymui?
Kokie yra auditorijos klausytojų tikslai?
 Ką turėtų auditorija manyti ar daryti po pristatymo?
Kodėl?
 Kodėl būtent jūs rengsite pristatymą?
 Kodėl pristatysite tai auditorijai?
 Kodėl užsiimate šia veikla/imatės tokių veiksmų?
 Kodėl jums tai būtų įdomu?
 Kodėl tai mums būtų nenaudinga, jei būtume neįtraukti?
Kas?
 Kas klausysis pristatymo?
 Kas yra įtrauktas į šią veiklą/sprendimą?
 Kas buvo į tai įtraukta prieš tai?
 Kas turėtų būti įtraukta?
 Ką galima būtų įtraukti vėliau?
 Kas gaus naudos iš šios veiklos/sprendimo?
Kada?
 Kada prezentacija prasidės ir baigsis?
 Kada ši grupė bus įtraukta?
Kur?
 Kurioje vietoje vyks prezentacija?
Yra ir kitų būdų pasirengti prezentacijai. Visų pirma
reikia pagalvoti, ką jūs norite pasiekti: ar jūs norite informuoti auditoriją, įkvėpti juos pagalvoti apie jūsų temą,
ar įpiršti savo nuomonę? Antra, reikia galvoti apie savo
klausytojus: kokių pagrindinių žinių jie turi pristatoma
tema, ar jie kuo nors specialiai domisi, kai juos ketinate įtraukti pristatymo metu? Apsvarsčius šiuos dalykus
reikėtų pamąstyti apie prezentacijos temą ir, panaudojus
smegenų šturmą, pasirašyti planą. Remiantis šiuo planu
galima parengti mini informacijos tyrimą, tačiau reikia neišsiplėsti, kadangi laiko nėra tiek daug. Surinkus
reikiamą informaciją galima susiorganizuoti medžiagą ir
sudėlioti pranešimo dalis į savo vietas pagal laiką. Tuomet
verta parengti vaizdines priemones, pažymėti svarbiausius
teiginius. Jei vaizdinių priemonių nebus galima naudoti,
ant kortelių pasirašykite pagrindinius teiginius, jog vėliau
būtų galima į jas žvilgtelėti. Kai prezentacija yra paruošta,
reikėtų parepetuoti ir įsitikinti, ar tikrai spėsite įtilpti į
laiko rėmus.
Laikas yra labai svarbus rengiantis prezentacijai. Prezentacijos ilgį gali lemti informacija, kurią reikia perduoti, skirtas laikas, klausytojų susidomėjimas tema. Todėl
ruošiantis prezentacijai reikia pranešimą suskirstyti į laiko
blokus, kurie padės nenukrypti nuo grafiko. Pasiruošimui reikėtų skirti didžiąja savo laiko dalį. Reikia atkreipti
dėmesį ir į tai, kokiu laiku bus vyks pristatymas, kiek auditorijoje bus žmonių, kokiomis priemonėmis bus galima
naudotis, kaip nusiteikę gali dalyvauti klausytojai.
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45 minučių kalba gali turėti ne daugiau kaip septynis
pagrindinius punktus. Tai neatrodo labai daug, tačiau jei
norite palikti klausytojus su aiškiai pristatyta idėja, reikėtų
laikytis šios taisyklės. Žmonės paprasčiausiai negali vienu
metu įsiminti daugiau.
Pristatymo eiga
Pristatymą sudaro trys dalys: įvadas, dėstymas ir pabaiga.
Įvadas
Įvade reikėtų padaryti šiuos dalykus:
 Prisistatyti.
Prisistatant reikėtų paminėti savo vardą, pavardę ir tai,
kodėl jūs manote esąs tinkamas būti pranešėju šia tema.
Galima paminėti išsilavinimą, pomėgius. Prisistatant reikia
labai kreipti dėmesį, kokie žmonės sėdi auditorijoje, ir
prisistatyti orientuojantis į tai.
 Sudominti klausytojus.
Sudominti klausytojus galima užduodant retorinius
klausimus, papasakojant linksmą istoriją, stulbinantį komentarą ar bet ką, kas priverstų juos galvoti.
 Išsakyti savo tikslus ir lūkesčius.
Galite pradėti nuo tikslų, kurių jūs siekiate. Verta paklausti auditorijos, kokie jų lūkesčiai. Jei jie nesutampa su
pranešėjo, gal įmanoma pranešimą pakoreguoti atsižvelgus
į tuos lūkesčius.
 Pristatyti prezentacijos planą.
Reikia informuoti, apie ką bus kalbama. Kokios dalys
eis viena po kitos, į ką koncentruositės, kiek laiko ketinate
kalbėti ir t. t.
 Aptarti kitus dalykus.
Dažnai prieš prezentacijas iškyla organizacinių klausimų — tai registracija, pertraukos, priemonių naudojimas,
dalomoji medžiaga ir t. t. Juos reikia aptarti prieš temos
dėstymą, jog vėliau neblaškytų dėmesio.
Dėstymas
Dėstymo metu yra pristatomi pagrindiniai teiginiai
vienas po kito logiška eiga.
 Po kiekvieno teiginio reikia padaryti pauzę (klausytojams duokite laiko užsirašyti pagrindinius teiginius ar
pamąstyti apie tai, ką pasakėte);
 Užtikrinkite aiškų perėjimą prie kitų punktų. Pavyzdžiui:
„Kitas punktas yra apie tai, jog...“;
„Dabar aš kalbėsiu apie...“;
„Teisingai. Dabar aš norėčiau paaiškinti...“;
„Be abejo, mes neturėtume pamiršti, jog...“;
„Kaip bebūtų, svarbu yra suvokti, jog...“;
Vartokite aiškius pavyzdžius teiginiams iliustruoti;
Naudokite vizualines priemones, kad prezentacija būtų
įdomesnė.
Pabaiga
 Labai svarbu pranešimą užbaigti apibendrinus viso
pranešimo turinį;
 S varbu auditorijai leisti suprasti, jog pranešimą baigėte;
 Vėl paminėkite pagrindinius teiginius, naudodami
tokias frazes:
„Apibendrinant....“;
„Taigi pagrindinės išvados yra šios: ...“;

„Gerai, dar kartą peržvelkime pagrindinius faktus...“;
Vėl paminėkite savo prezentacijos tikslus ir pasakykite,
jog juos pateikėte:
„Dabar jūs matote, jog...“;
„Mano tikslas buvo ... ir dabar aišku, jog...“;
Padėkokite auditorijai ir paklauskite, ar jie neturi
klausimų:
„Dėkoju. Ar kyla kokių klausimų?“.
Patarimai gerai prezentacijai
 Jei turite užrašus ar esate parengę skaidres, neskaitykite tiesiai iš jų. Auditorija nežinos, ar jie turi skaityti
kartu su jumis, ar klausytis pranešėjo skaitymo;
 Nelaikykite abiejų rankų kišenėse ilgą laiką. Tai gali
atrodyti neprofesionaliai. Viskas gerai, jei viena
ranka bus kišenėje, tačiau įsitikinkite, jog kišenėje
nėra monetų ar raktų, kurie gali žvangėti. Tai blaškys
klausytojus;
 Nenaudokite žymeklių bet kam, o tik parodyti svarbiausiems punktams, ir nepamirškite užfiksuoti;
 Nesiremkite alkūnėmis ant stalo ar tribūnos, nesisupkite ant kėdės. Klausytojai tik ir lauks, kada nukrisite;
 Kalbėkite auditorijai, o ne vizualinėms priemonėms
(projektoriui, ekranui ir t. t.). Taip pat nestovėkite
tarp auditorijos ir vizualinių priemonių, kad jų neužstotumėte;
 Kalbėkite aiškiai ir garsiai, kad visi išgirstų ir suprastų. Nekalbėkite monotonišku balsu. Darykite pauzes;
 Jei naudojate vizualines priemones, venkite raudonos ir geltonos spalvų, kadangi šios spalvos vargina
klausytojus;
 Kaip įmanoma greičiau įsiminkite kiekvieno dalyvio
vardus, kadangi tai padės sukurti šiltą atmosferą;
 Pasakykite, kokiu vardu ar laipsniu norite, kad jus
vadintų;
 Vaikščiokite apie klausytojus. Tai leis sukurti artumo
jausmą;
 Atidžiai išklausykite kalbančiųjų ir pakartokite jų
mintis;
 Varijuokite (pristatymas, diskusija, debatai, filmas,
skaitymas, užduotys ir t, t.);
 Ateikite į auditoriją prieš pirmiųjų klausytojų atvykimą ir juos pasitikite;
 Niekada pristatymo nepradėkite taip: „Atleiskite, aš
šiandien nepasiruošęs“, „Aš nebuvau informuotas
iš anksto, todėl nepasiruošiau ir visko nepasakysiu“,
„Manęs vakar pagrindinis lektorius paprašė paskaityti pranešimą, tai šiandien jį pakeisiu“ ir t. t., kadangi
auditorija iš karto pradės jumis nepasitikėti.
5 priedas. Sam’o Walton’o istorija
Sam’o Walton’o istorija
Ar žinote, kas šis žmogus — Sam’as Walton’as?
Lietuvoje apie jį nedaug kas girdėjo, bet kiekvienas
Amerikos verslininkas žino jo darbus: tai žmogus, kuris
JAV įkūrė didžiausią prekybos centrą — Wall–Mart’ą.
1985 metais jis buvo paskelbtas turtingiausiu Amerikos
žmogumi, o 1992– asiais buvo apdovanotas Amerikos
Prezidento garbės medaliu. Kokia buvo jo istorija? Gal
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jis — turtingas paveldėtojas, kuriam tereikėjo „pajudinti mažąjį pirštelį“, pasinaudojus pažįstamų ratu bei
palankiomis aplinkybėmis? Nieko panašaus. S. Walton’o
istorija visai kitokia. Pagrindinė jo verslo sėkmės
paslaptis — stipri motyvacija, nusivylimo ir bejėgiškumo įveikimas, net keletą kartų patyrus katastrofišką
pralaimėjimą.
Sam’as augo Amerikoje Didžiosios depresijos
laikais ir jo vaikystė buvo labai varginga. Būdamas vos
aštuonerių, jis keldavosi anksti ryte, melždavo karves ir
už centus siūlydavo pieną apylinkių gyventojams. Taip
pat jis išnešiodavo paštą. Jo motina jam sakydavo, kad
jis turi stengtis viską daryti geriausiai, ir jis paprastai
su didžiuliu užsidegimu įsitraukdavo į veiklą, kurios
imdavosi. Būdamas keturiolikos, jis išgelbėjo skęstantį vyrą. Mokydamasis vidurinėje mokykloje, lankė
daugybę būrelių. Nors ir nebuvo labai aukšto ūgio,
mėgo žaisti krepšinį, ir jam gerai sekėsi. Dažniausiai
jis sau keldavo aukštesnius tikslus, nei jo bendraamžiai, stengėsi gerai mokytis. Mokydamasis aukštojoje
mokykloje jis jau uždirbdavo apie kelis tūkstančius
dolerių per metus. Didžiosios depresijos metais tai buvo
nemaži pinigai. Baigęs aukštąją, įsidarbino vadybininku
už septyniasdešimt penkių dolerių per mėnesį atlyginimą. Tačiau laikui bėgant nusprendė, kad toks gyvenimas — dirbant kitiems, jo netenkina, ir pradėjo ieškoti
naujų galimybių. Kai jam buvo apie trisdešimt metų,
su patėvio pagalba nusipirko parduotuvę Arkanzase, ir
jo tikslas buvo šią parduotuvę padaryti pelningiausia
visoje apylinkėje. Jis sunkiai dirbo penkerius metus, mat
pardavimai nebuvo labai įspūdingi, o konkurencija —
iš tiesų didelė. Kai sėkmė buvo jau gana netoli, jo verslą
ištiko didžiulės nesėkmės. Kaip teigė pats S. Walton’as:
„Buvo blogai iki kaulų smegenų. Negalėjau patikėti, kad
tai vyksta. Tai buvo ne gyvenimas, o naktinis košmaras“.
Taigi jis nebeteko galimybių plėtoti savo verslo, teko visas pastangas nubraukti, pamiršti ir, susirinkus likusius
daiktus, persikelti gyventi į kitą vietą — Bentonvilą.
Daugelis žmonių jo vietoje būtų sugniuždyti, apimti
bejėgiškumo ir net nebandytų daugiau užsiimti panašia
veikla, o S. Walton’as nusprendė nenusiminti ir bandyti
vėl. Jis naujoje vietoje atidarė panašią parduotuvę, nors
aplinkiniai kalbėjo: „Na, geriausiu atveju jis pratemps
šešiasdešimt dienų, o devyniasdešimt dienų išsilaikyti
su tomis idėjomis mūsų apylinkėse būtų nesuvokiamas stebuklas“. Ką gi, S. Walton’as išsilaikė daugiau nei
devyniasdešimt dienų. Ilgainiui jis pradėjo atidarinėti
panašias parduotuves visoje Arkanzaso valstijoje, o
būdamas 44 metų amžiaus, 1962 metais, įkūrė Wall–
Mart’ą.
Teiginiai diskusijai bei užduotys savarankiškam darbui:
1. Kelkite aiškius, konkrečius tikslus, kuriuos norėtumėte įgyvendinti. S. Walton’as visą gyvenimą stengėsi
kelti labai konkrečius apibrėžto laikotarpio tikslus. Jis sau
sakydavo: per 5 metus turiu padaryti tai, vadinasi, per
metus turiu padaryti tai, per mėnesį turiu padaryti tai, per
savaitę turiu padaryti tai, per dieną turiu padaryti tai, o
per artimiausią valandą turiu padaryti tai. Kitaip tariant,
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jis, siekdamas efektyvesnio dienų, savaičių, mėnesių panaudojimo, kruopščiai planavo tiek savo gyvenimo laiką,
tiek kiekvienos dienos ar valandos laiką, nesumažindamas
gyvenimo kokybės. Kai pradėjo savo verslą, jis užsibrėžė
tikslą įsteigti konkrečios geografinės vietovės labiausiai
klestinčią ir pelningiausią tos srities bendrovę. Be abejo,
jis žinojo, kad, norėdamas įgyvendinti tikslą, turės žengti
daugybę mažų žingsnelių, tuos žingsnelius kruopščiai suplanuoti ir pasirinkti žmones, kurie padės tinkamai žengti
tikslo link.
Paanalizuokite keletą savo dabartinių tikslų, kuriuos
esate sau iškėlę, pavyzdžiui, profesinės srities:
Tikslai, kuriuos norėčiau
įgyvendinti
1.

Kodėl man tai
svarbu? Motyvai

2.
3.
2. Išdrįskite siekti maksimalių rezultatų. Daugelis
žmonių neišdrįsta tikėtis geriausio, nustato sau ribas, ką
pasiekti būtų „racionalu“, o ką — jau ne. Žmonės paprastai
linkę kelti sau žemesnius tikslus, nors, norėdami daugiau
pasiekti, privalome galvoti apie didžiausią galimą laimėjimą. S. Walton’as buvo žmogus, kuris drįso tikėtis geriausio.
Jei nebūtų kėlęs sau tokių tikslų, nebūtų tapęs garsaus
pasaulyje prekybos centro įkūrėju.
Paanalizuokite savo dabartinius tikslus. Jei jie visiškai
nebaugina arba stipriai nežavi — daugelis mokslininkų
pataria, jog reikėtų pamąstyti, ar neatėjo laikas tokius
tikslus pakeisti.

Tikslai

Baimė,
netikrumas
(procentais)

Susidomėjimas–
susižavėjimas
(procentais)

1.
2.
3.
3. Neleiskite nesėkmėms Jus sugniuždyti. Kai žmogų
ištinka nesėkmė, didžiausia kylanti pagunda — nutraukti
pradėtą veiklą ir užsiimti kuo nors kitu. Dažnai taip ir
padaroma. Jei S. Walton’as būtų pasukęs šiuo keliu, kai
jo pirmąjį verslą ištiko visiška katastrofa, šiandien pasaulis nežinotų garsiojo Wall–Mart’o. Antra vertus, patyrus
stiprią nesėkmę, labai lengva išmokti bejėgiškumo ir sau
pasakyti: „Na, štai, žiūrėk, — akivaizdūs įrodymai, kad Tau
x (darbas, mokslas ir pan.) ne vieta, greičiau iš čia pasitrauk“.
Paanalizuokime, kokiose situacijose esate išmokę bejėgiškumo. Pvz., jei mokykloje gaudavote prastus pažymius
iš užsienio kalbos, galite būti priėjęs prie išvados, kad Jūs
negabus kalboms. Jei esate susidūręs su situacija, kai žlugo
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Jūsų ar Jūsų pažįstamų verslas, — galite būti išmokęs „atsargumo“, pasireiškiančio nenoru veikti, mėginti iš naujo.
Situacijos
1.

Išvados

2.

asociacijas jums kelia aplinkui pagrindinę temą išsidėstę
žodžiai? Šias asociacijas, vėl pasinaudodami rodyklėmis,
įvairiomis linijomis, spalvomis, šriftais ir pan., užrašykite
popieriuje. Sujunkite visus, jūsų nuomone, prasminiais
ryšiais susijusius žodžius ir simbolius.
Gal tai, ką matote prieš savo akis, ir yra žemėlapis,
padėsiantis rasti jūsų gyvenimo karjeros sėkmės raktą?

3.
4. Norėkite–tikėkite–ketinkite. Sėkmei užtikrinti
nepakanka kruopščiai parengto veiklos atlikimo plano.
Vienas svarbiausių veiksnių — paties žmogaus norai,
įsitikinimai, ketinimai. Jūs turite tikėti, kad norai gali tapti
realybe. S. Walton’as ne tik norėjo sukurti pelningiausiai
veikiančią įmonę, jis ir tikėjo, kad jam tai pavyks. Jei yra
noras, bet nėra tikėjimo — noras tampa bevaisiu. Tarkime,
Jūs norite pakelti dešinę ranką, bet netikite, kad ją pakelsite. Koks bus rezultatas? Labiausiai tikėtina, kad Jūs nė
nemėginsite jos kelti. Taigi turite tikėti, kad noras gali būti
įgyvendintas. Kaip jau aptarėme, išmoktas bejėgiškumas
gali mažinti tikėjimą tuo, kad norai gali būti įgyvendinami. S. Walton’as apie save yra pasakęs: „Aš visada tikėjausi
laimėti. Aš priimdavau gyvenimo iššūkius, tikėdamasis
anksčiau ar vėliau tapti nugalėtoju. Man net nekildavo
mintis, kad kažką galiu prarasti, ir nuolat atrodė, kad turiu
teisę laimėti. Net kai žlugo pirmasis verslas, pasakiau sau:
„Puiku, gyvenimas reikalauja daugiau mano įžvalgumo“.
Tvirtas įsitikinimas anksčiau ar vėliau ateisiančia pergale
man tapo išsipildančia pranašyste. Tik taip galiu paaiškinti
savo pasiekimus“.
Paanalizuokite savo norus–įsitikinimus–ketinimus tose
gyvenimo srityse, kurios šiuo metu Jums atrodo svarbiausios.
Kokiu norėtumėte tapti, ką norėtumėte pasiekti
per artimiausius
metus (nurodykite konkretų
laikotarpį)?
1.

Kiek
procentų
tikite, kad
tai gali būti
įgyvendinta?

Kokios
mintys
trukdytų
įgyvendinti
tikslą?

Karjeros žemėlapio pavyzdys
7 priedas. Internetinės nuorodos SKYRIUI
„Profesijos pasirinkimAS“

Kokios
mintys
padėtų
įgyvendinti
tikslą?

2.
3.

6 priedas. PRATIMAS „Minčių žemėlapis“.
Pradėdami kurti minčių žemėlapį, pirmiausia lapo viduryje parašykite esminį žodį —KARJERA. Galite nupiešti
piešinėlį ar simbolį, su kuriuo šis žodis jums asocijuojasi.
Aplinkui jį išdėliokite, jūsų nuomone, svarbiausius su karjera susijusius žodžius. Juos užrašykite vaizdingai, naudodami įvairias spalvas, simbolius, ryškinimo ženklus. Šiuos
žodžius su pagrindiniu žemėlapio simboliu sujunkite rodyklėmis, atskleidžiančiomis prasminį ryšį. Kokias logines

http://www.manager.lt
Šiame puslapyje pateikiamos įvairios metodinės
priemonės, kurios gali būti naudingos darbui. Visa žemiau
nurodyta medžiaga gali būti naudojama ir kaip dalomoji
medžiaga, jei tam tikru metu nebūtų galimybės naudotis
prieiga prie interneto. Būtų naudinga, jei turėtų bent po
vieną šių knygelių spausdintinį variantą:
 http://www.manager.lt/karjera/literatura/Profesiju_aplankas.pdf
aprašytos įvairios profesijos — 60 p.
 http://www.manager.lt/karjera/literatura/naudingi_patarimai.pdf
4 Pavyzdys paimtas iš interneto
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patarimai, skirti ieškantiems darbo — 28 p.
 http://www.manager.lt/karjera/literatura/100_profesiju_jums.pdf
aprašytos įvairios profesijos — 20 p.
 http://www.manager.lt/karjera/literatura/svietimas_profesinis_orientavimas.pdf
trumpa ir suprantama informacija apie švietimą ir profesinį orientavimą Lietuvoje — 16 p.
 http://www.manager.lt/karjera/literatura/i_pagalba_
Ieskantiems_darbo.pdf
rekomendacijos ir patarimai, ieškantiems darbo — 16 p.
Taip pat šiame puslapyje galima rasti įvairių naudingų
patarimų (pvz., kaip sumažinti gramatinių klaidų skaičių,
rašant CV, kaip parašyti gerą gyvenimo aprašymą, kokio
atlyginimo prašyti ar pan.).

http://www.euroguidance.lt/
Šiame internetiniame puslapyje tiek jaunuoliai, tiek
ir specialistai gali rasti naudingos informacijos. Pastarieji gali susipažinti su profesinio orientavimo sistema Lietuvoje bei ES šalyse, rasti metodinių leidinių ir
virtualių priemonių. Jaunimui (paveikslėlyje pažymėta
žalios spalvos strėlytėmis) nurodyti du svarbiausi dalykai, kurie yra interaktyvūs (t. y. ant jų užeiti ir paspausti
kompiuterio pelę):
 Karjeros planavimo žingsniai;
 Profesijos vadovas.
Karjeros planavimo žingsniai (žr. kitame puslapyje
esantį paveikslėlį). Šiame internetiniame puslapyje, siekdami susipažinti su karjeros planavimo žingsniais, turite
paspausti ant kurio nors „žmogeliuko“. Kiekvienam jam
aptarti taip pat yra pateikiamos įvairios internetinės nuorodos. Rekomenduojama naudotis šiuo puslapiu tuomet,
kai studentams reikės atlikti įvairius savęs pažinimo testus.
Juos aptarsime vėliau.
Profesijos vadovas (žr. žemiau esantį paveikslėlį).
Šis puslapis, remiantis tam tikrais kriterijais (gyvenamosios vietos, raktiniais žodžiais, turimu išsilavinimu ir
pan.), išsamiai supažindina su profesijų įvairove. Ypač
rekomenduojama pasinaudoti įdomia interaktyviąja

medžiaga, kuri skirta paaiškinti profesijų pagal turimą
išsilavinimą pasirinkimo galimybes. (pastaba: paveikslas
tampa aktyvus tuomet, kai su pele užeinama ant raudonos rodyklės).

http://www.profesijupasaulis.lt/
„Gidas į profesijų pasaulį“. Šis internetinis puslapis:
 pateiks apie 700 nuotraukomis iliustruotų profesijų
aprašymų;
 pasiūlys, kaip pasirinkti labiausiai tinkamą profesiją
pagal polinkius ar gebėjimus;
 pateiks pasiūlymų ir informacijos apie tai, kaip sėkmingai integruotis į darbo rinką.
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http://www.ldrmt.lt/ arba http://www.darborinka.lt/
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Šio internetinio puslapio privalumai (žr. kitą paveikslėlį):
Konsultacija internetu;
Profesinio kryptingumo testai;
Darbo paieškos žingsniai;
Profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugos;
Siūlomų darbų paieška ir sąrašas;
CV registracija.

http://www.ldb.lt/
Lietuvos darbo birža (žr. apatinį paveikslėlį). Šio puslapio skiltyje „Ieškantys darbo“ galima rasti visą informaciją apie laisvas darbo vietas Lietuvoje, susipažinti su darbo
užsienyje galimybėmis.

8 priedas. Profesinio tinkamumo testai ir
klausimynai
Pagrindiniai testai pasiekiami internetiniame puslapyje
http://www.euroguidance.lt/jaunimui.htm (žr. skiltį „Savęs
pažinimas“).

Asmens kryptingumo įvertinimo testas
Komunikacinių–organizacinių polinkių
įvertinimo testas
Profesijos pasirinkimo testas
Interesų klausimynas
Gebėjimų klausimynas
Interesų profilis
Diferencinis klausimynas
Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas
Sėkmės poreikio įvertinimo skalė
Darbo paieškos aktyvumo
klausimynas
Darbo paieškos motyvacijos anketa
Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas. Sudaro
27 teiginiai, turintys po tris atsakymų variantus.
Komunikacinių–organizacinių polinkių įvertinimo
testas. Testą sudaro 40 klausimų, į kuriuos reikia atsakyti
„taip“ arba „ne“.

Profesijos pasirinkimo testas. 20 teiginių, susidedančių iš dviejų dalių, pateiktų skirtinguose stulpeliuose.
Interesų klausimynas. 31 teiginys, kur iš penkių
pateiktų variantų reikia pasirinkti tinkamą atsakymą į
kiekvieną klausimą.
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Gebėjimų klausimynas. 29 klausimai, kur iš trijų
pateiktų variantų reikia pasirinkti tinkamą atsakymą į
kiekvieną klausimą (ne/galbūt/taip).
Interesų profilis. Sudaro 100 profesijų porų, iš kurių
reikia rinktis labiau patinkančias. Pateikiami išsamūs
rezultatai. Nepamirškite paspausti gautų skaičių, kadangi
kiekvienas iš jų yra interpretuojamas atskirai!
Diferencinis klausimynas. 20 teiginių porų, iš kurių
reikia pasirinkti vieną tinkamą.
Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas. Sudaro
51 teiginys. Reikia vertinti skalėje nuo 0 iki 3.
Sėkmės poreikio įvertinimo skalę sudaro 22 teiginiai.
Reikia atsakyti „sutinku“ arba „nesutinku“.
Darbo paieškos aktyvumo ir motyvacijos anketas
sudaro atitinkamai 8 ir 7 teiginiai.

85

http://www.cvmarket.lt/
(žr. viršutinį paveikslėlį kitame puslapyje)
Darbo skelbimai;
Karjeros centras (CV pavyzdys, straipsniai, klausimai ir
atsakymai);
Mano CV–market (CV, motyvacinio laiško ir kt. rašymo galimybės; būtina prisiregistruoti).

Pastaba: LDRMT testai (paskutinieji šeši) išsiskiria tuo,
kad jie turi muzikinį foną, kurį galima išjungti (paspausti
„off“).
9 priedas. Internetinės nuorodos SKYRIUI
„Darbo paieškos procesAS“

http://www.europass.lt/cv
Nuo 2005 metų Europos Sąjungoje į vieną aplanką apjungti ir patobulinti iki šiol galioję su asmens kvalifikacija
ir kompetencijų skaidrumu susiję dokumentai: pažymėjimai, sertifikatai. Visas aplankas pavadintas Europass
dokumentų aplanku. Jis pateikiamas šiame puslapyje. (žr.
apatinį paveikslėlį).
10 priedas. Žinių patikrinimo testo pavyzdys
(tema „Efektyvus pokalbis su būsimu darbdaviu“)

http://www.cvonline.lt/
Šiame puslapyje skelbiama:
Darbo pasiūlymai;
Patarimai ieškantiems darbo;
Būtini dokumentai ieškantiems darbo: kaip parašyti
gerą CV, CV pavyzdys, motyvacinio laiško pavyzdys (lietuvių ir anglų kalbomis);
Testai: tinkamo darbo testas (29 teiginiai, apie 15 min.)
ir pardavimų efektyvumo testas (15 teiginių).

1. Kokie pokalbio su darbdaviu tikslai (išvardinkite bent
tris)?
a) ...........................................
b) ...........................................
c) ............................................
2. Pasirengimo pokalbiui metu jūs (neteisingus atsakymus
išbraukite):
a) gerai apmąstote darbą, kurį norėtumėte dirbti;
b) tvarkingai apsirengiate;
c) planuojate, kaip surengsite vakarėlį jūsų įsidarbinimo proga;
d) galvojate, ką pasakysite apie savo mamą ir tėvą;
e) sukaupiate informacijos apie įmonę, į kurią esate
kviečiamas pokalbiui.
3. Pokalbio metu galima (neteisingus atsakymus išbraukite):
a) rodyti savo nepasitenkinimą, kad darbdavys pavėlavo;
b) pertraukinėti pašnekovą;
c) į klausimus atsakinėti konstruktyviai;
d) klausytis pašnekovo;
e) atsakinėjant į klausimus, krapštyti nosį, ausį ar pan.
4. Kokių klausimų, tikėtina, sulauksite iš darbdavio (išvardinkite bent 4)?
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a) .......................................................................................
b) .......................................................................................
c) .......................................................................................
d) .......................................................................................
5. Atsakykite į darbdavio klausimą: „Kodėl turėtumėme jus
priimti į darbą?“
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

3.2. INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO,
GALIMYBIŲ IR POREIKIŲ VERTINIMO,
VEIKLOS PLANAVIMO BEI SAVIREALIZACIJOS MODULIS
Šis modulis — sudėtinė programos, skirtos PI pareigūnams mokyti dirbti su rizikos grupės jaunuoliais, dalis.
Pagrindiniai šio modulio tikslai yra du:
Suteikti pareigūnams psichologinių žinių ir suformuoti
nuostatas bei įgūdžius, būtinus individualiam darbui su
tikslinės grupės jaunuoliais;
Suformuoti pareigūnų gebėjimą tikslingai ir kūrybiškai
taikyti Individualaus konsultavimo, galimybių ir poreikių
vertinimo, veiklos planavimo bei savirealizacijos modulį motyvuojant ir konsultuojant jaunuolį jo profesinės elgsenos
klausimais.
Atsižvelgus į minėtus tikslus ir buvo parengta šio
modulio sandara, kurią sudaro keturi pagrindiniai skyriai,
suskirstyti į poskyrius. Pirmieji trys tarpusavyje susiję
modulio skyriai supažindina su teoriniais ir praktiniais
individualaus konsultacinio darbo aspektais bei nuosekliai
pristato pagrindines Individualaus konsultavimo, galimybių
ir poreikių vertinimo, veiklos planavimo bei savirealizacijos
modulio veiklas. Ketvirtasis skyrius — tai metodinės rekomendacijos, apimančios mokslinę informaciją, metodinius nurodymus ir praktines užduotis. Ši medžiaga skirta
lektoriams, atsakingiems už pareigūnų parengimą dirbti su
rizikos grupės vaikais ir jaunuoliais.
Modulio turinio apibūdinimas. Pirmasis skyrius —
Konsultavimo teorija — apima psichologijos žinias,
sudarančias individualaus konsultavimo pradžiamokslį,
kurį turi įsisavinti pareigūnas, rengdamasis individualiam
darbui su jaunuoliu. Šiame skyriuje atskleidžiama psichologinio konsultavimo esmė, tikslai ir galimybės, supažindinama su konsultavimo veiklos specifika, struktūra ir etika.
Numatyta, kad įsisavindamas šią modulio dalį pareigūnas
turėtų išanalizuoti 1 priede pateiktą teorinę informaciją,
atsakyti į kontrolinius klausimus ir atlikti atitinkamas
užduotis (tam skiriamos 6 savarankiško darbo valandos).
Antrasis skyrius — Konsultavimo praktikumas. Jame
apibūdinami pagrindiniai konsultavimo įgūdžiai ir jų
sudėtinės dalys, pateikiamos praktinės užduotys ir komentarai. Šios modulio dalies tikslas — formuoti individua-

liam konsultavimui būtinas pareigūnų nuostatas ir lavinti
praktinius individualaus darbo įgūdžius. Numatyta, kad
šiems tikslams pareigūnas turėtų išanalizuoti 2 priede
pateiktą teorinę informaciją ir atlikti atitinkamas užduotis
(tam skiriama 18 savarankiško darbo valandų).
Trečiajame skyriuje — Darbas pagal „Individualaus
konsultavimo, galimybių ir poreikių vertinimo, veiklos planavimo bei savirealizacijos modulį“ yra nuosekliai aptariamos modulio temos ir elementai, pateikiama informacija,
rekomendacijos ir komentarai apie praktinį modulio
įgyvendinimą, tai yra praktinis modulio taikymo vadovas.
Moduliui realizuoti, dirbant su tiksline grupe, numatyta
skirti 40 auditorinio ir 56 savarankiško darbo valandas.
Ketvirtasis modulio skyrius — tai metodinės rekomendacijos lektoriams, paaiškinančios, ką ir kaip, t. y. kokią
informaciją ir kokiu būdu reikia perteikti pareigūnams,
rengiant juos individualiai konsultuoti rizikos grupės
jaunuolius, įgyvendinant Individualaus konsultavimo, galimybių ir poreikių vertinimo, veiklos planavimo bei savirealizacijos modulį.
Be jau minėtų skyrių modulyje yra pateikiami keli
naudotos literatūros šaltiniai ir priedai/dalomoji medžiaga. Pastaroji yra skirta tiek lektoriams, tiek pareigūnams,
o nuorodos apie jos panaudojimą mokymo ir mokymosi
procese pateikiamos atitinkamose teksto vietose.
Savarankiškas darbas. Programoje numatytas ir
pareigūnų, ir tikslinės grupės jaunuolių savarankiškas
darbas. Pareigūnams skirtos užduotys turi padėti įtvirtinti
teorines konsultavimo žinias, lavinti jų praktinius įgūdžius
(atitinkamai 6 ir 18 val.) bei padėti kūrybiškai įgyvendinti
modulį praktiškai. Rekomendacijose siūloma, kad kieviena
pareigūno savarankiško darbo užduotis būtų užfiksuota
individualiame pareigūno Savarankiško darbo dienoraštyje.
Kai kurioms užduotims yra parengti ir specialūs protokolai. Tokiais atvejais į Savarankiško darbo dienoraštį reikėtų
įsegti užduoties protokolą. Aprašant užduoties atlikimą,
reikėtų nurodyti:
a) užduoties atlikimo datą;
b) tikslą;
c) rezultatus;
d) asmeninį patyrimą (įžvalgas, refleksijas, pastabas).

3.2.1. KONSULTAVIMO TEORIJA
3.2.1.1. Konsultavimo samprata (1 val.)
Psichologinis konsultavimas yra veikla, skirta konsultuojamojo (toliau tekste — kliento) gyvenimo kokybei
pagerinti. Konsultuojant yra sprendžiamos konsultuojamo
asmens — kliento problemos, kurios gali būti susijusios
su jo asmenybe, elgesiu, tarpasmeniniais santykiais, gyvenimo aplinkybėmis, bendruomene ir visuomene. Psichologinis konsultavimas yra artimai susijęs su klinikine ir
socialine psichologija bei psichoterapija. Dauguma tyrėjų
teigia, kad yra sunku atskirti konsultavimą nuo psichoterapijos, nes psichoterapeutai ir konsultantai paprastai
atlieka tuos pačius veiksmus, naudoja tas pačias priemones
ir iš esmės siekia to paties tikslo — sustiprinti potencialias kliento galimybes sėkmingai spręsti savojo gyvenimo
sunkumus ir gyventi pilnavertį, jį ir visuomenę tenkinantį
gyvenimą.
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Praktiškai psichologinis konsultavimas išsirutuliojo
psichoterapijos pagrindu ir tik praeito amžiaus antrojoje pusėje tapo savarankiška mokslo ir praktikos sritimi.
Kadangi egzistuoja daug psichoterapijos paradigmų ir
metodų, tai ir konsultavimo procesas skiriasi — jį lemia
teorinė konsultanto orientacija. Pavyzdžiui, konsultantas,
besilaikantis psichoanalitinės orientacijos, naudos psichoanalizei būdingus konsultavimo būdus (interpretaciją,
laisvų asociacijų, sapnų analizę, konfrontaciją), ieškos
problemų priežasčių giluminiuose, pasąmonėje glūdinčiuose konfliktuose, ankstyvojoje kliento patirtyje, nuolat
analizuos perkėlimo ir kontrperkėlimo reiškinius, t. y.
kliento santykį su konsultantu, paremtą konsultanto sutapatinimu su vaikystėje svarbiais asmenimis, dažniausiai
— tėvu ir motina. Konsultavimas, pagrįstas bihevioristine
paradigma, t. y. orientuotas į elgesį, taikys instruktavimą ir
mokymą, įgūdžių lavinimo procedūras, vaidmenų žaidimus, o problemas konceptualizuos kaip blogo išmokimo
arba blogo elgesio išmokimo rezultatą. Geštaltinės psichoterapijos pagrindu vykstantis konsultavimas koncentruos
dėmesį į čia–ir–dabar situaciją, skatins patį klientą įsisąmoninti savo jausmus ir konceptualizuoti patyrimą. Vis
dėlto didžiausią įtaką psichologinio konsultavimo tapsmui
ir esmei padarė Karlo Rodžerso (Rogers, 1951) į klientą
orientuota terapija, pagrįsta pagarbos ir pasitikėjimo santykiu tarp kliento ir konsultanto. Praktiškai visų konsultavimo mokyklų atstovai pripažįsta konsultavimo santykio
unikalumą ir reikšmę bei sutinka, kad be tinkamo kliento
ir konsultanto santykio visos konsultavimo priemonės ir
būdai yra nevertingi.
Taigi esminio skirtumo tarp konsultavimo ir psichoterapijos nėra, tačiau praktikoje nusistovėjusi nuostata
konsultavimu vadinti psichologinę pagalbą sunkumus
patiriančiam asmeniui, neturinčiam klinikinių simptomų,
t. y. mediciniškai sveikam asmeniui. Todėl konsultuojant
yra akcentuojamos pozityvios, stipriosios kliento pusės, o
su klientu dirbama sąmoningai. Kitaip tariant, konsultantas pilnai dalinasi su klientu atsakomybe už konsultavimo
eigą ir jo pasekmes, bendradarbiauja, nesinaudoja klientui
nesuprantomomis priemonėmis, išsako savo nuomonę,
vengia bei stabdo manipuliacijas ir pan. Nors profesionalus konsultavimas gali sukelti ilgalaikių ir gilių asmens
elgesio, jo nuostatų ir vertybių, tarpasmeninių santykių ir
asmenybės pasekmių, konsultuojant paprastai siekiama ne
radikalių asmenybės pokyčių, o veikiau didesnio sąmoningumo ir tobulesnių gebėjimų spręsti konkrečias asmenines
problemas.
Atsižvelgus į šios programos klientų ir konsultantų
specifiką, plačiau bus aptariami klausimai, susiję būtent su
tokio konsultavimo procesu, kuriam būdingi šie požymiai:
1. Orientacija į situacinių problemų sprendimą;
2. Orientacija į trumpalaikę pagalbą;
2. Orientacija į aiškiai struktūruotą konsultavimą;
2. Orientacija į kliento elgesio ir jo motyvacijos
keitimą bei konkrečių, programai aktualių įgūdžių,
suformavimą.
Apibrėžimas. Egzistuoja daug psichologinio konsultavimo sąvokos turinio paaiškinimų. Pavyzdžiui, Burks
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ir Stefflre (1979) pateikia tokį psichologinio konsultavimo apibrėžimą: „Konsultavimas grindžiamas profesiniu
santykiu tarp pasirengusio konsultanto ir kliento. Šis
santykis paprastai yra „asmuo–asmuo“, nors kartais jame
gali dalyvauti ir daugiau negu du žmonės. Jis skirtas padėti
klientams išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo
erdvėje, ir išmokti siekti savo tikslo prasmingai, pagrįstai
renkantis ir sprendžiant emocinio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas“.
Yra ir daugiau panašių psichologinio konsultavimo
apibrėžimų, tačiau visi jie, pasak R. Kočiūno (1995), apima
keletą svarbiausių elementų:
1) konsultavimas padeda žmogui veikti pasirinktinai;
2) konsultavimas padeda mokytis naujai elgtis;
3) konsultavimas skatina asmenybę tobulėti;
4) konsultuojant akcentuojamas kliento atsakingumas,
t. y. pripažįstama, kad nepriklausomas, atsakingas
individas, jei sąlygos tam tinkamos, pats gali priimti
savarankiškus sprendimus, o konsultantas kuria
sąlygas, skatinančias klientą valingai keistis;
5) konsultavimo esmė — kontaktas tarp kliento ir
konsultanto.
Kaip jau buvo minėta, ryškiausias konsultavimo pamatas — į klientą orientuoto konsultavimo filosofija. Jos
kūrėjas — žymus amerikiečių psichologas K. Rodžersas. Ši
filosofija gali būti apibūdinta trimis prielaidomis, sudarančiomis konsultanto nuostatų kliento atžvilgiu pamatą:
a) kiekvienas asmuo yra besąlygiškai vertingas ir todėl
gerbtinas bei vertintinas toks, koks yra;
b) kiekvienas asmuo gali atsakyti už save;
c) kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti savo vertybes
ir tikslus bei priimti savarankiškus sprendimus.
Taigi psichologinio konsultavimo apibrėžimas apima ir
bazines konsultanto nuostatas žmogaus atžvilgiu apskritai
ir konkretaus kliento atžvilgiu. Konsultantas turi priimti
klientą kaip nepakartojamą, unikalų, autonomišką individą, kuris turi teisę laisvai rinktis, kaip nori elgtis, gyventi
savo gyvenimą. Dar daugiau — svarbu pripažinti, kad bet
kokia įtaiga ir bet koks spaudimas kliudo klientui atsakyti
už save ir tinkamai spręsti savo problemas.
Konkrečiu atveju konsultavimo tikslai priklauso nuo
kliento poreikių ir paties konsultanto teorinės orientacijos.
Atsižvelgus į tai, kad šią programą realizuos skirtingą ir
dažniausiai ne psichologinį išsilavinimą turintys pareigūnai ir specialistai, toliau nesigilinsime į atskirų teorinių
konsultavimo modelių idėjas, o kalbėsime apie universalius, bet kurios orientacijos konsultantui žinotinus dalykus, sudarančius konsultavimo teorijos pagrindus.
Vienas iš tokių klausimų — konsultavimo tikslai.
Tikslai gali būti trumpalaikiai, konkretūs, specifiniai ir ilgalaikiai, bendrieji, globaliniai. Konsultuojant labai svarbu
pasiekti tikslų dermės, pasirinkti tuos, kurie yra aktualiausi
ir realiai pasiekiami duotu momentu, atsižvelgus į kliento
situaciją ir jo poreikius. George ir Cristiani (1990) suformulavo keletą universalių konsultavimo tikslų, kuriuos
daugiau ar mažiau mini įvairios psichologinio konsultavimo mokyklos. Svarbiausi iš jų yra:
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1. Skatinti keisti elgesį, kad klientas galėtų gyventi produktyviau, būtų patenkintas gyvenimu, net jei yra
tam tikrų neišvengiamų socialinių apribojimų;
2. Lavinti įgūdžius, padedančius įveikti problemas,
iškylančias susidūrus su naujomis gyvenimo situacijomis ir naujais reikalavimais;
3. Užtikrinti, kad būtų priimami efektyvūs gyvenimo
sprendimai. Tam konsultavimo metu reikia išmokti
daugybės dalykų: įvertinti poelgius, laiko ir energijos
sąnaudas, rizikos faktorius, vertybių lauką, kuriame
priimami sprendimai, tirti savo asmenybės ypatybes,
emocinius sunkumus, nuostatų įtaką sprendimams
ir kt.;
4. Lavinti gebėjimą užmegzti ir palaikyti tarpasmeninius santykius. Bendravimas su kitais žmonėmis
užima didelę gyvenimo dalį ir daugeliui žmonių tai
yra sunku dėl žemo jų savigarbos lygio ar netinkamų
socialinių įgūdžių. Konsultuojant visada siekiama
pagerinti klientų gyvenimo kokybę mokant juos
efektyviau bendrauti tarpusavyje;
5. Padėti realizuoti ir plėtoti asmenybės potencialą. D.
H. Blocher (1966) mano, kad konsultuojant reikia
siekti maksimalios kliento laisvės, atsižvelgus į jo
paties ir aplinkos sukeliamus apribojimus, taip pat
padėti jam kuo efektyviau kontroliuoti savo aplinką
bei savo reakcijas, provokuojamas aplinkos. R. May
(1967) dar nurodo, kad, dirbant su vaikais, pagalba
bus efektyvesnė, jei kartu bus dirbama ir su vaiko
artimiausios aplinkos žmonėmis.
Užduotis. Atidžiai perskaitykite padalomoje medžiagoje PM 1 suformuluotus bendruosius konsultavimo tikslus. Pasvarstykite, kurie iš jų gali būti aktualūs
konsultuojant jūsų tikslinės grupės dalyvius. Įvertindami jums žinomą šios grupės specifiką, suformuluokite
kiek galima konkretesnius tikslus, kurių, jūsų manymu,
galima siekti būsimose konsultacijose. Savo pasiūlymus
užrašykite atitinkamose eilutėse. Tam skirkite 10 min.
Lektorius išdalina padalomąją medžiagą PD 1,
perskaito užduoties instrukciją. Praėjus 10 min., paprašo mokymo grupės dalyvių pasidalinti savo mintimis.
Lentoje trumpai užrašo grupės suformuluotus tikslus ir
apibendrina dažniausiai paminėtus.
3.2.1.2. Konsultavimo struktūra (2 val.)
Konsultavimas turi būti ir paprastai yra kryptingas
dviejų žmonių, t. y. konsultanto ir kliento, bendravimas,
kai abiejų dalyvių elgesys lemia pokalbio ir bendravimo eigą. Konsultantas gali būti nevienodai direktyvus ir
vadovaujantis pokalbiui, bet visada konsultantas turi jausti
atsakomybę už pokalbio eigą ir jo rezultatyvumą. Tad atsižvelgę į jūsų potencialių klientų jauną amžių ir specifinę
patirtį, turėtumėte būti pakankamai direktyvūs, bet visad
išlikti jautrūs kliento emocinei būsenai ir jo poreikiams.
Sėkmingai konsultuojant, pokalbis tampa kryptingesnis,
gilesnis, mažėja nerimas, baimė dėl paties konsultavimo,
ryškėja konsultavimo tikslai, stiprėja tarpusavio pasitikėjimas ir viltis, kad galima rasti išeitį iš sunkios situacijos,
aiškėja galimų veiksmų planas.

Ką konrečiai daro konsultantai konsultacijos metu?
Vadovas perskaito užduoties instrukciją. Atsakymams
surašyti skiriamos 5 minutės. Po to tęsiama paskaita.
Užduotis. Įsivaizduokite arba prisiminkite konsultavimo situaciją ir konsultanto elgesio reakcijas konsultacijos metu. Tuščiame lape savais žodžiais surašykite
konsultavimui būdingas konsultanto elgesio reakcijas.
Po to sunumeruokite jas pagal dažnumą/trukmę.
Taigi kaip jūs ir pastebėjote, konsultantas ilgiausiai dėmesingai klauso, pateikia klausimus apie tai, ką
klientas jaučia, mąsto arba daro, kartais informuoja,
moko, siūlo, palaiko, paskatina, vertina, padeda suformuluoti, išreikšti kliento mintis. Galima sakyti, kad jis
atlieka tokius pačius veiksmus, kokius mes visi atliekame
bendraudami su kitais žmonėmis. Tačiau skirtumas yra
esminis — konsultantas tuos veiksmus atlieka tikslingai,
tinkama forma ir reikiamu laiku. Šito galima mokytis ir
išmokti, bet svarbu laikytis ir bendrų konsultanto elgesio
taisyklių. Remiantis patyrusių konsultantų patirtimi,
svarbiausios iš jų yra šios:
 Nėra dviejų visiškai vienodų klientų ir konsultavimo
situacijų;
 Konsultuojant kliento saugumo jausmas yra svarbiau,
negu konsultanto poreikiai, todėl negalima užsibrėžtų konsultavimo tikslų siekti bet kokia kaina;
 Konsultantas turi dirbti dėl kliento interesų ir laikytis konsultavimo etikos taisyklių;
 Efektyvus konsultavimas vyksta kartu su klientu, bet
ne atliekamas klientui;
 Konsultavime nėra statiškų situacijų, nes santykis
tarp konsultanto ir kliento nuolat keičiasi, todėl sunku tiksliai numatyti visą konsultacijos eigą;
 Efektyvus konsultantas nesilaiko vienos teorijos,
vieno požiūrio, vieno konsultavimo būdo, o konkrečiam atvejui parenka ir pritaiko tinkamiausias žinias
ir mokėjimus.
Taigi nors sunku prognozuoti kiekvieno konsultacinio pokalbio eigą, numatyti visas galimas konsultavimo
situacijas, konsultuojant mūsų tikslinės grupės klientus
svarbu laikytis tam tikros schemos, tam tikros konsultavimo struktūros. Kaip ir bet kokia schema, toliau aptariamas
konsultavimo struktūros modelis (arba sisteminis konsultavimo modelis) supaprastina konsultavimo realybę.
Tačiau jis naudingas, nes padeda įsivaizduoti ir suprasti
bendrą konsultavimo eigą, o konsultantui — laikytis tam
tikro nuoseklumo, ypač sprendžiant konkrečias situacines
kliento problemas. Remiantis šiuo modeliu galima pasitikrinti, ar sėkmingai konsultuojama, kokia pažanga jau
pasiekta ir pan.
Gilliland su bendraautoriais (1989) pasiūlė sisteminio
konsultavimo modelį, apimantį 6 glaudžiai tarpusavyje
susijusias stadijas, kurios atitinka bet kokio į problemų
sprendimą orientuoto konsultavimo ar psichoterapijos
sėkmingą eigą. Aptarsime kiekvieną iš šių stadijų — jų
tikslus ir galimus konsultanto veiksmus, atsižvelgdami į
tikslinės grupės specifiką.

NESUSIJUSIOMIS SU LAISVĖS ATĖMIMU, IR ASMENIMIS, PALEISTAIS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ
1. Problemos tyrimas. Tai — pirmoji konsultavimo
stadija, kurioje yra renkama informacija apie kliento
sunkumus, rūpesčius, problemas. Konsultantas užmezga
tiesioginį, akis į akį, psichologinį kontaktą su klientu, kuria
pasitikėjimo atmosferą, skatina kalbėti, dėmesingai klauso,
yra empatiškas, rūpestingas, nevertina, stengiasi palaikyti
ir suprasti, fiksuoja kliento jausmus, jo mintis, neverbalinį
elgesį. Pažymėtina, kad, konsultuojant tikslinės grupės
klientą, prieš konsultavimą būtina susipažinti su jo asmens
byla, jei įmanoma — su jo artimiausia aplinka, pasinaudoti visais įmanomais objektyvios informacijos apie konsultuojamąjį šaltiniais. Antra vertus, pasikartojantys faktai
ir panašios gyvenimo situacijos (problemos su policija,
sulaikymai, teistumai, mokymosi sunkumai, asociali
šeima ir pan.) gali sutrukdyti sėkmingai konsultuoti. Jeigu
konsultuodami nesugebėsime atsiriboti nuo mums visiems
būdingų išankstinių nuostatų ir stereotipinių vertinimų
apie tam tikrus reiškinius, jeigu traktuosime klientą „kaip
vieną iš daugelio“ teisės pažeidėjų grupės, jeigu nesuvoksime jo kaip unikalaus kliento, pažeisime esmines (anksčiau
minėtas) konsultavimo nuostatas. Galbūt ir tokiu atveju
rasime išeitį, kuri mums patiems atrodys naudinga, galbūt
mūsų nuomonei pritars ir jaunasis klientas, tačiau gilių
ir ilgalaikių pokyčių tuomet vargu ar galima tikėtis, nes
nebus suformuota vidinė jiems būtina motyvacija.
2. Dvimatis problemos apibrėžimas. Šioje stadijoje
yra formuluojama konkreti problema, apibūdinami ne tik
faktai, bet ir jos emociniai ir kognityviniai (pažintiniai)
aspektai, t. y. ką ji reiškia klientui. Konsultantas stengiasi
problemą apibrėžti kiek galima tiksliau ir daro tai tol, kol
klientas visiškai sutinka su pateiktu problemos apibrėžimu, t. y. kol pasiekiamas visiškas vienodas abipusis problemos supratimas. Problemą būtina apibrėžti tiksliomis,
konkrečiomis sąvokomis. Tai ypač svarbu konsultuojant
tikslinės grupės jaunuolius, kuriems būdingas neaukštas
išsilavinimo lygis, specifinė aplinka ir patirtis. Jei klientui arba konsultantui kyla neaiškumų, reikia grįžti prie
ankstesnės problemos tyrinėjimo stadijos. Jei tiksliai ir
aiškiai apibrėžiama problema, tuomet lengviau suprasti bei
atsekti jos kilimo šaltinius ir tik tada galima rasti teisingus
jos sprendimo būdus.
3. Alternatyvų nustatymas. Trečiojoje konsultavimo
stadijoje iškeliamos ir atvirai aptariamos visos galimos
problemos sprendimo alternatyvos. Konsultantas skatina
klientą įvardinti visus galimus pasirinkimus, kurie jam atrodo tinkami ir realūs. Kartais, ypač konsultuojant mažiau
brandžius asmenis, konsultantas gali siūlyti savo idėjas,
atskleisti savo patyrimą, remtis sėkmingais pavyzdžiais.
Svarbu paskatinti kliento atsakomybę už savo gyvenimo
klausimų sprendimą, jo kūrybiškumą, alternatyvų mąstymą. Tam naudojami atviro tipo klausimai, turinio ir
jausmų atspindėjimas ir kitos priemonės, apie kurias bus
kalbama vėlesniuose užsiėmimuose. Alternatyvos turi būti
palyginamos ir išanalizuojamos.
4. Planavimas. Šioje stadijoje kritiškai įvertinamos
problemos sprendimo alternatyvos. Konsultantas turi
padėti klientui nuspręsti, kokios alternatyvos yra tinkamiausios, kurios atitinka kliento poreikius ir yra realios.
Kai kurios problemos yra išsprendžiamos tik iš dalies
arba visai neišsprendžiamos. Tuomet konsultantas turi
padėti suprasti ir priimti klientui jo gyvenimo situaciją
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ar jos aspektus kaip neišvengiamus, ir ieškoti būdų, kaip
kompensuoti su jais susijusius sunkumus. Labai svarbu,
kad klientas būtų pagrindinis problemos sprendimo plano
autorius.
5. Veikla. Šioje stadijoje nuosekliai realizuojamas problemos sprendimo planas. Konsultantas padeda klientui
nuspręsti, ką reikėtų daryti atsižvelgus į realias galimybes ir padėti suprasti, kiek pastangų reikės planuotiems
veiksmams, bei tai, jog galima patirti nesėkmę, ir svarbu
neatsisakyti tikslo, nevengti rizikuoti, bet toliau laikytis
problemos sprendimo plano, neužmiršti tikslo, kuriam jis
skirtas.
6. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. Šioje stadijoje klientas kartu su konsultantu įvertina problemos sprendimo
lygį, plano įgyvendinimo patyrimą, pasiektus rezultatus.
Prireikus analizuojamos klaidos, nenumatytos kliūtys,
tikslinamas veiksmų planas ir pan.
Pateikta schema primena racionalų sprendimo modelį, tik šiuo atveju visose stadijose svarbus ir konsultanto
vaidmuo, jo atliekami veiksmai, konsultanto ir kliento
santykis. Kaip minėta, praktiniams įgūdžiams skirti
vėlesni užsiėmimai, bet pravartu dar kartą apibendrinti
esmines, konsultanto vaidmenį charakterizuojančias, jo
funkcijas. Pasak Wrenn (1965), svarbiausios konsultanto
funkcijos yra:
 Užtikrinti kontaktą su klientu, kurio svarbiausias
bruožas — tarpusavio pasitikėjimas;
 „Įsibrauti“ į kliento situaciją ir jo santykius su jam
svarbiais asmenimis;
 Užtikrinti klientui sveiką psichologinę aplinką;
 Nuolat tobulinti savo konsultavimą.
Vadovas perskaito žemiau pateiktą užduotį. Po to paklausia grupės dalyvių atsakymų ir organizuoja trumpą
diskusiją apie konsultanto vaidmenį ir būtinybę žinoti
savo ribotumą ir konsultavimo galimybių ribas.
Užduotis. Perskaitykite žemiau pateiktą citatą.
Tai — J. Bugental, žymaus amerikiečių psichoterapeuto, žodžiai apie paslaptį ir žinojimą. Kokios yra
pagrindinės citatos mintys? Ir kaip jos susijusios su
konsultavimu?
„Paslaptis apima žinojimą, joje slypi žinios. Paslaptis — begalinė; žinojimas turi ribas. Kuo daugiau
žinoma, tuo didesnė tampa paslaptis... Mes, psichoterapeutai, galime labai lengvai susitarti su klientu atsisakyti paslapties. Sudarant šį bjaurų sandėrį numanoma,
bet retai įvardinama iliuzija, kad egzistuoja atsakymas
į kiekvieną gyvenimo problemą, kad galima atskleisti
kiekvieno sapno ar simbolio reikšmę, kad sveiko psichologinio gyvenimo tikslas ir idealas yra racionali kontrolė.
Psichoterapeutai privalo daug žinoti, tačiau jie privalo
ir nusižeminti, būti nuolankūs žinių atžvilgiu. Būkime
atviri — mes niekada nežinome pakankamai. Mes niekada negalime žinoti pakankamai... Apsimesti, kad mes
žinome, ko klientui reikia, ką jis turėtų daryti, ką turėtų
pasirinkti, reiškia neigti paslaptį ir išduoti klientą.
Gydant bet kokiu būdu reikėtų padėti klientui išsaugoti
savo ir visų mūsų paslaptį...“
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3.2.1.3. Konsultavimo etika (2 val.)
Reikalavimai, keliami konsultanto pasirengimui, apima ne
tik teorinias žinias ir praktinius įgūdžius, bet ir konsultanto
asmenybei bei konsultavimo etikai keliamus reikalavimus.
Apie konsultanto asmenybės reikšmę yra kalbėję visi
žymūs konsultavimo ir psichoterapijos teoretikai ir praktikai. Pasak Adler, „gydymo technika privalo būti jumyse“,
t. y. konsultanto asmenybė yra pagrindinė priemonė,
padedanti tobulėti klientui. Freud manė, kad psichoanalitikui kur kas svarbiau ne medicininis išsilavinimas,
o įgimta žmogaus dvasios įžvalga. Pasak šiuolaikinio
požiūrio, negalima menkinti teorinio ir praktinio konsultanto pasirengimo svarbos konsultavimo efektyvumui. Kai
konsultavimas tapo profesija, buvo parengti ir konsultantų
mokymo metodai. Akivaizdu, kad geru konsultantu ne
gimstama, o tampama mokantis ir kaupiant gyvenimo ir
konsultavimo patirtį. Tačiau tyrimai taip pat rodo, kad
asmenybės bruožai skiria efektyvius konsultantus nuo
neefektyvių. Deja, tam tikro bruožų derinio, kuris būtinas
konsultavimo sėkmei, vienareikšmiškai nustatyti kol kas
niekam nepavyko. Vis dėlto tiek profesionalai, tiek klientai
vartoja panašias buitines sąvokas, apibūdindami efektyvaus konsultanto asmenybę.
Užduotis. Pabandykime sudaryti asmenybės savybių, būtinų efektyviam konsultantui, sąrašą. Prašom
siūlyti savo atsakymus.
Vadovas lentoje surašo grupės dalyvių pasiūlytus apibūdinimus. Po to pažymi dažniausiai pasikartojančius
bruožus (paprastai išskiriami tokie būdvardžiai: nuoširdus, pakantus, atviras, šiltas, lankstus).
Po to vadovas išdalina padalomąją medžiagą PD 2 ir
sako: „Dabar susipažinsime ir aptarsime profesinių organizacijų skiriamus svarbiausius konsultanto asmenybės ypatumus, pateiktus padalomoje medžiagoje. Pažymėkite tuos
ypatumus, kurie jums kelia abejonių arba yra neaiškūs“.
Planuojant tapti konsultantu reikia atminti, jog konsultavimas ir psichoterapija patenka į rizikingų profesijų sąrašą, kadangi šiam darbui reikia didelių emocinių
sąnaudų, didelės atsakomybės, šio darbo sėkmės kriterijai
labai neapibrėžti, jį prieštaringai vertina aplinkiniai. Todėl
intensyviai konsultuojant kyla „sudegimo sindromo“
(Paine, 1981; Maslach, 1982; Corey, 1986) pavojus. Šis
sudėtingas psichofiziologinis reiškinys apibūdinamas kaip
emocinis, protinis ir fizinis išsekimas, kuris pasireiškia
bloga, depresiška nuotaika, nuolatiniu nuovargio, bejėgiškumo ir beprasmybės jausmais, energijos ir entuziazmo
stoka, neigiamu savo darbo rezultatų ir apskritai gyvenimo
vertinimu. Šis sindromas ypač pažeidžia jautrius, nerimastingus, empatiškus žmones, linkusius į intraversiją,
turinčius humanistines gyvenimo nuostatas, linkusius per
daug susitapatinti su kitais.
Išvengti minėtų pasekmių padeda:
 Jei konsultantas turi ir kitų, nesusijusių su konsultavimu, interesų;

 Jei gali rodyti iniciatyvą ir imtis naujų užduočių;
 Jei turi socialinį gyvenimą, draugų;
 Jei rūpinasi savo sveikata, mityba, režimu, miegu,
moka tinkamai ilsėtis;
 Siekia to, ko nori, ne visada tikisi laimėti, moka pralaimėti savęs nežemindamas ir nekaltindamas;
 Moka pats save įvertinti, nesiremdamas vien aplinkinių vertinimu;
 Yra atviras naujiems potyriams;
 Moka pasakyti „ne“ ir apgalvotai prisiimti atsakomybę;
 Skaito ne tik mokslinę literatūrą, bet ir „savo malonumui“;
 Tobulėja mokydamasis, dalyvaudamas seminaruose,
keičiasi patyrimu su kolegomis;
 Dalyvauja profesinėje grupėje, kur galima aptarti
asmenines problemas ir konsultavimo sunkumus.
Konsultavimas įpareigoja konsultantą laikytis etinės
atsakomybės ir prieš klientą, ir prieš jo šeimos narius, ir
prieš įstaigą, kurioje dirba, ir prieš visuomenę apskritai.
Visų pirma konsultavimo etika reikalauja konfidencialumo, tarnavimo kliento interesams, jo autonomijos ir
teisės apsispręsti gerbimo, draudimo užmegzti ir palaikyti
su klientu neprofesinius santykius. Nors etiniai konsultavimo principai ir taisyklės yra žinomos ir profesionalų
apibrėžtos, o daugelyje šalių ir įteisintos kaip konsultavimo etikos kodeksas, praktiškai konsultavimo situacijos
yra tokios įvairios, kad toms taisyklėms tenka nusižengti.
Kartais vieno reikalavimo laikymasis prieštarauja kitam
ar net keliems, ir konsultantui tenka rinktis, kurį reikalavimą konkrečiu atveju pažeisti. Kai kuriose situacijose yra
užprogramuotos etinės dilemos, kurios apsunkina žinomų
taisyklių taikymą. Pavyzdžiui, jei konsultuojant paaiškėja,
kad klientas kam nors kelia rimtą grėsmę, konsultantas
privalo imtis priemonių, kad apsaugotų potencialias aukas,
informuodamas jas apie pavojų. Taip pat konsultantas
turėtų informuoti ir klientą apie savo galimus veiksmus,
apsaugant trečiuosius asmenis. Arba jeigu kyla dilema, ką
pasirinkti — laikytis etikos ar teisės principų, tai pirmenybė turi būti teikiama pastariesiems. Arba sunku nepažeisti
kliento autonomijos ir jo apsisprendimo teisės, jeigu jis
ketina nusižudyti.
Daug problemų, susijusių ir su svarbiausia konsultavimo etinkos taisykle — konfidencialumu. Konfidencialumo
klausimą būtina aptarti jau pirmo susitikimo su klientu
metu. Akivaizdu, kad klientas negalės pasitikėti konsultantu, jeigu jis nebus diskretiškas, t. y. nesilaikys konfidencialumo. Bet ką reiškia konsultanto konfidencialumas? Viena
vertus, konfidencialumas reiškia, jog žinios apie klientą,
gautos konsultuojant, nebus panaudotos ne profesiniams
tikslams. Žinios apie klientą, kaip ir pats konsultavimo
faktas, paprastai turi būti saugomos taip, kad nepakliūtų į
svetimas rankas ir nebūtų paviešintos. Be to, klientas visada turi būti tikras, kad visa informacija apie jį bus panaudota tik jo intresams ir su jo sutikimu. Tačiau egzistuoja
ir aplinkybės, kurioms esant konsultantas gali, o kartais ir
privalo pažeisti konfidencialumą.
Schneider (1993) suformulavo kelis konfidencialumo
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principus, kuriais nustatomos konfidencialumo ribos:
 Įsipareigojimas laikytis konfidencialumo yra ne absoliutus, o santykinis, nes egzistuoja tam tikros sąlygos,
galinčios pakeisti tokį konsultanto įsipareigojimą;
 Konfidencialumą lemia kliento suteiktų žinių pobūdis — kliento paslaptys saisto konsultantą griežčiau,
nei visuotinai žinomi dalykai;
 Konsultavimo susitikimų medžiaga, kuri negali
pakenkti kliento interesams, nesaisto konsultanto
konfidencialumo taisykle;
 Konfidencialumas grindžiamas kliento teise į gerą
vardą, į paslaptį. Konsultantas privalo gerbti tokias
klientų paslaptis, kartais net nusižengdamas įstatymui, jei tik tuo nepažeidžiamos trečiųjų asmenų
teisės;
 Konfidencialumą gali riboti konsultanto teisė užtikrinti savo asmens orumą ir saugumą;
 Konfidencialumą gali riboti trečiųjų asmenų ir visuomenės teisės.
Praktiškai visada konfidencialumas yra ribojamas, jei:
a) klientas kelia grėsmę savo ar kitų žmonių gyvybei;
b) tai — nepilnametis klientas, tapęs ar tebeesantis
suaugusiųjų nusikaltimų (smurto, tvirkinimo, incesto ir
kt.) auka;
c) būtina klientą hospitalizuoti;
d) klientas ar kiti asmenys dalyvauja platinant narkotikus ar kitose nusikalstamose veikose.
Užduotis. Pasvarstykime, kokios etinės taisyklės
turi galioti konsultuojant jūsų tikslinės grupės klientus.
Kurios iš jų yra santykinės? Kokiais atvejais?
Vadovas organizuoja diskusiją, kurios pabaigoje
grupė nustato prioritetines etikos taisykles, kurių būtina
laikytis, dirbant su programoje dalyvaujančiais rizikos
grupės klientais.

3.2.2. KONSULTAVIMO PRAKTIKUMAS
3.2.2.1. Pirminiai/baziniai konsultavimo įgūdžiai (1 val.)
Kas yra baziniai konsultavimo įgūdžiai ir kodėl jie yra
pagrindiniai? Yra du pagrindiniai konsultavimo mokymo
būdai. Pirmasis iš jų ir populiariausias konsultantų profesinio rengimo darbe — mikroįgūdžių formavimo modelis.
Remiantis šiuo modeliu, vieningas konsultavimo procesas
yra išskaidomas į atskirus, bet kokiam konsultavimui būtinus įgūdžius, ir mokymo procese formuojami ir lavinami
atskiri įgūdžiai. Tik gerai įvaldžius pagrindinius, bazinius
konsultavimo įgūdžius pereinama prie jų integracijos į
vientisą konsultaciją. Panašiai kaip teniso lošėjas pirmiausia turi išmokti atskirus žaidimo elementus, taisykles, o tik
po to integruoti juos į vientisą žaidimą. Tokius pagrindinius konsultavimo įgūdžius sudaro dvi jų grupės:
1. Pirminiai konsultavimo įgūdžiai: neverbalinis dėmesingumas ir stebėjimas, aktyvus klausymas, turinio
atspindėjimas ir jausmų atspindėjimas;
2. Sudėtingesni, aukštesnio lygio baziniai konsultavimo
įgūdžiai: informacijos ir savo patyrimo atskleidimas,
konfrontacija, interpretavimas bei apibendrinimas ir
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struktūravimas.
Kiekvienas paminėtas įgūdis gali būti išskaidomas ir
detalizuojamas dar smulkiau iki atskirų jį sudarančių konsultanto reakcijos elementų.
Kitas būdas remiasi labiau holistiniu požiūriu, kai būsimieji konsultantai vadovauja ilgesnėms, paprastai 15–20
min. trunkančioms konsultacijoms, po to jos yra kritiškai
analizuojamos ir suteikiamas grįžtamasis ryšys. Dėmesys
paprastai daugiau kreipiamas ne į atskiras konsultanto
reakcijas, o veikiau į kliento problemos konceptualizavimą
ir bendrą konsultacinio pokalbio kryptį. Tokiai mokymo
strategijai yra būdinga analizuoti konsultavimo santykio etapus, paprastai apimančio santykio (psichologinio
kontakto) užmezgimą, diagnozę arba įvertinimą, tikslo
nustatymą, veiksmus ir terminus. Tokia metodologija tinkamesnė jau pažengusiems arba bent psichologinį išsilavinimą
turintiems konsultantams mokyti. Tolimesniuose užsiėmimuose bus remiamasi pirmuoju konsultantų rengimo
modeliu.
Tačiau kas gi yra pagrindiniai arba baziniai konsultavimo įgūdžiai ir kodėl jie laikomi tokiais? Dar Sokratas savo
studentus mokė pateikdamas klausimus ir reflektuodamas,
o ne didaktiškai dėstydamas. Sokrato metodu ir šiandien
vadinamas mokymo būdas, kurio esmė — tikėjimas, kad
patys žmonės geriausiai žino atsakymus į jiems rūpimus
klausimus, svarbu padėti jiems pasiekti tą žinojimą.
Konsultantai šiandien, naudodami bazinius konsultavimo įgūdžius, remiasi ta pačia prielaida, kad jų klientai turi
vidinį žinojimą, kaip reiktų spręsti jų problemas, kokius
sprendimus priimti, kaip keisti savo elgesį, ir jiems reikia
tik suteikti pagalbą atpažinti tą žinojimą.
Z. Froidas ir kiti ankstyvieji psichoanalitikai apskritai
nesidomėjo baziniais konsultavimo įgūdžiais. Supaprastintai jų požiūrį galima paaiškinti kaip pastangas suprasti
vidinį darbą — arba pasąmonę — paskatinus klientus
laisvai asocijuoti, atskleisti sapnus, ir t. t. Nors konsultanto
vaidmenų variacijas lemia jo praktika, bet iš esmės visada
tai yra „gydymas kalbėjimu“.
K. Rodžersas, kurio konsultavimo filosofiją šiek tiek
aptarėme pirmuose užsiėmimuose, išplėtojo konsultacinio
santykio idėją, nutoldamas nuo psichoanalitinės sampratos ir išskirdamas tris esmines efektyvaus konsultavimo
būtinas sąlygas: empatiją, autentiškumą (nuoširdumą)
ir besąlyginę pagarbą klientui. Ankstyvuose darbuose K.
Rodžersas konsultavimo santykio pagrindinius aspektus
apibūdino taip: (a) šiltumas ir atsakingumas; (b) leidimas
reikšti bet kokius jausmus; (c) terapijos ribotumas; (d)
spaudimo ar prievartos nebuvimas.
Vis dėlto, kad konsultavimas vyktų sėkmingai, nepakanka vien užmegzti tinkamą santykį tarp konsultanto ir
kliento. Ypač, rengiant konsultantus, giliau nestudijavusius klinikinės psichologijos ir psichoterapijos, negalima
ignoruoti konkrečių konsultavimo įgūdžių ir gebėjimų
formavimo bei lavinimo. Pradedančiam konsultantui
svarbu žinoti ir mokėti panaudoti tam tikras kryptingai ir
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tikslingai konsultavimo procesą nukreipiančias priemones.
Tokios žinios, įgūdžiai ir mokėjimai padeda valdyti konsultacinį pokalbį ir sumažina natūralias konsultanto emocijas, tam tikrą nerimą ir netgi baimę, kylančius reaguojant
į klausimus „ką turėčiau sakyti?“ arba „ką turėčiau daryti“
per konsultaciją. Pradedantis konsultantas, net ir turintis
psichologinį akademinį išsilavinimą, dažniausiai kreipiasi
į savo mokytoją klausdamas: „Aš ilgai mokiausi, kaip konceptualizuoti, suprasti kliento problemas. Aš žinau, kaip
išklausyti klientą, kai jis ateina ir man pasakoja apie savo
problemą. Bet ką aš turiu pasakyti, kai ateina mano eilė
kalbėti?“ arba „Ką turėčiau daryti, jei klientas nekalba arba
kalba per daug?“. Atsakymus į šiuos ir daugybę panašių
klausimų surasime mokydamiesi bazinių konsultavimo
įgūdžių.
Kuo skiriasi pradedančiojo ir patyrusio konsultanto
elgesys? Ką tokio pastarieji moka daryti, kaip reaguoja, kai
klientas atranda jėgų ir alternatyvų tvarkyti savo gyvenimą,
kurių anksčiau nebuvo įžvelgęs?
Konsultanto reakcijų pamatą sudaro keli pagrindiniai
konsultavimo įgūdžiai. Geras pianistas skambindamas
nesuvokia atskirų natų, jis kaito natas ir spaudo reikiamus klavišus. Panašiai ir patyręs konsultantas nesvarsto ir
neanalizuoja, kokius savo įgūdžius jis naudoja. Kita labai
tinkama analogija yra skaitymas. Pradedantis skaityti kreipia dėmesį į atskiras raides, jungia jas į žodį ir tik sudėliojęs juos į sakinį supranta mintį. O patyręs skaitovas kreipia
dėmesį ir iškart suvokia teiginius ir jų junginius neskaidydamas teksto į atskirus žodžius ar jų derinius.
Konsultavimo įgūdžiai — tai kažkas panašaus. Kaupdamas patirtį konsultantas integruoja atskirus konsultavimo komponentus taip, kad jie tampa „natūralia“ reakcija,
ir galvoja apie juos tik tuomet, kai kyla sunkumų. Bet kaip
neįmanoma skaityti ir suprasti teksto neišmokus raidžių ir
neįgudus jungti jų į prasmingus derinius, taip neįmanoma
ir gerai konsultuoti, neįvaldžius pagrindinių konsultavimo
įgūdžių.
Taigi kelis kitus susirinkimus skirsime tokiems
įgūdžiams formuoti ir lavinti. Pirmiausiai nuosekliai
aptarsime pasirinktą konsultavimo įgūdį, po to bus organizuojamos pratybos, kai reikės atlikti praktines užduotis poromis, grupėje arba sumodeliuotose žaidybinėse
situacijose. Iš viso praktiniams užsiėmimams skirsime 16
auditorinio darbo valandų.
O dabar atliksime pirmą pratybų užduotį — dalyvausime „blogoje konsultacijoje“.
Šios užduoties tikslas — pradėti pratybas, padėti
grupės nariams rinktis aktyvius vaidmenis, įgyti drąsos,
susipažinti su vaidmenų žaidimo metodika. Vedėjas
perskaito užduoties instrukciją, parenka savanorius
konsultanto ir kliento vaidmenims, padrąsina juos būti
kūrybiškiems ir išradingiems, atsipalaiduoti. Kiti grupės
nariai tampa stebėtojais, fiksuojančiais tai, kas vyksta.
Visi komentarai išklausomi tik užbaigus „blogą konsultaciją“. Pirmiausia pasisako konsultacijos dalyviai.

Vadovas prašo laisva forma pasidalinti savo įspūdžiais
ir jausmais. Po to vadovas skatina grupę pakomentuoti,
kokius konsultanto veiksmus pastebėjo, kokius dar netinkamus veiksmus galėtų pasiūlyti.
Pratimas. Įsivaizduokite kiek galima blogesnę konsultaciją. Dabar konsultantas turi pavaizduoti „blogą
konsultaciją“, t. y. pademonstruoti kuo daugiau netinkamų konsultantų elgesio detalių ir reakcijų. Klientas
turi įsijausti į kliento vaidmenį, sugalvoti problemą, dėl
kurios kreipėsi pagalbos, ir pradėti apie ją kalbėti, po to
reaguoti laisvai, pagal situaciją.
3.2.2.2. Neverbalinis dėmesys ir stebėjimas (1 val.)
Pirmasis bazinis konsultanto mokėjimas ir gebėjimas — su klientu užmegzti ir palaikyti konsultavimo
santykį (kontaktą). Tam reikia neverbalinio konsultanto
elgesio, jo dėmesingumo ir stebėjimo.
Didelė dalis komunikacijos ne tik tarp gyvūnų, bet ir
tarp žmonių vyksta neverbaliniu būdu, be žodžių. Pirmiausiai konsultantas turi mokėti ir gebėti kontroliuoti
savo neverbalinį elgesį, juo reikšti dėmesingumą klientui ir
kurti konsultavimui būtiną atmosferą ir santykį su klientu.
Paprastai neverbaliniam elgesiui priskiriama: akių
kontaktas, galvos linktelėjimas, veido išraiška, kūno poza,
fizinis atstumas tarp konsultanto ir kliento (Hackney ir
Cormier, 1996). Kaip svarbią neverbalinio konsultanto
elgesio dalį Carkhuff (1987) ir Ivey ir Ivey (1999) dar
išskiria ir palinkimą, atsisėdimo poziciją, išraiškingą veidą
ir paskatinančių gestų naudojimą. Yra toks posakis: sėdėti
tiesiai prieš klientą — remtis abiem kojom į žemę. Tačiau
tokia pozicija būdingesnė vyrams, nei moterims. Daug
daugiau, negu neverbalinio dėmesingumo, galima rasti
nedėmesingumo ženklų: nežiūrėjimas, nusisukimas, žiūrėjimas į laikrodį, rankų, kojų kryžiavimas ir kt. Panašias
reakcijas galėjome stebėti „blogoje konsultacijoje“, kurioje
konsultanto užduotį sėkmingai atliko... (nurodomas konkretus dalyvis ir tęsiama toliau).
Tik žmonės dėmesingumą rodo žiūrėdami į akis.
Šuniui ar lokiui tai būtų agresyvumo ar noro dominuoti
išraiška. Žvilgsnio kontakte yra ir tarpkultūrinių skirtumų,
tačiau visos kultūros skiria subtilią ribą tarp dėmesingumo
ir įkyrumo ar net grobuoniškumo. Jei prisimintumėte matytus žvilgsnius, nesunkiai suvoktumėte jų poveikio skirtumus. Apskritai konsultantas turi jautriai reaguoti į kliento
grįžtamąjį ryšį. Ir neverbaliniam dėmesingumui palaikyti
ypač svarbus yra kliento neverbaliai teikiamas grįžtamasis
ryšys, t. y. žvilgsnis turi būti tiesus, atviras, tačiau neturi
kelti klientui nepatogumo jausmo.
Kitas bazinis įgūdis — stebėjimas. Atidus kliento elgesio
stebėjimas suteikia nepaprastai daug svarbios informacijos. Tačiau interpretuoti kliento neverbalinį elgesį reikia
labai atsargiai ir remtis juo veikiau kaip prielaida, o ne
kaip išvada. Jei klientas traukiasi atgal, kai konsultantas
palinksta artyn, tai gali būti ženklas, kad klientui atstumas
yra nepatogus. Tačiau taip pat tai gali reikšti, kad yra nepa-
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togios kėdės arba kad klientui suskaudo nugarą.
Atliksime kelis nesudėtingus pratimus. Pasiskirstysime poromis. Prašome visus atsistoti ratu, užsimerkti,
ištiesti į priekį vieną ranką, tada pamažu žengti į rato
vidurį, kol visų rankos susilies, tuomet neatsimerkus reikia rasti jums patinkančią ranką. Atsimerkti galima tik
tada, kai poromis susikibsite rankomis. Rankos savininkas ir bus jūsų partneris atliekant užduotį.
Užduotis. Kitas penkias minutes reikia nepratariant
nė žodžio bendrauti su partneriu. Po to aptarti savo
jausmus ir įžvalgas.
Vadovas patikslina, kad nėra instrukcijos, ką ir kaip
daryti, bet svarbu, kad partneriai poromis tikrai bendrautų jiems priimtinu būdu neverbalinėmis (nežodinėmis) priemonėmis. Po 5 min. organizuojamas pratimo
aptarimas grupėje. Jei grupės nariai tyli, juos galima
paskatinti atsakyti į tokius klausimus: kaip jautėtės? Ar
buvo tarpusavio supratimas? Kokios partnerio nežodinio
elgesio priemonės jums atrodo reikšmingiausios? Kokių
sunkumų kilo?
3.2.2.3. Aktyvus klausymas (1 val.)
Jei, remdamiesi įgūdžių svarbumu, laikytumėmės jų hierarchijos, tai kitas bazinis įgūdis būtų klausymasis. Ne tik
naujokus, bet ir patyrusius konsultantus, o kartais — ir jų
šeimos narius nustebina nuovargis, kurį jie patiria dienos
pabaigoje, kai per visą darbo laiką jie nieko kito nedarė,
tik „sėdėjo ir klausė“. Kaip tik dėl to klausymui konsultavimo kontekste pavadinti pasiūlytas „aktyvaus klausymo“
terminas (Hackney ir Cormier, 1996). Aktyvus klausymas
reikalauja daug energijos ir budrumo.
Yra ir kitų aktyvaus klausymo kliūčių. Įsivaizduokite,
kad važiuojate mašina ir norite išgirsti orų prognozę, todėl
surandate reikiamą radijo stotį. Bet kitas dalykas, kurį vėl
aiškiai suvokiate, yra diktoriaus padėka meteorologui už
pateiktą orų prognozę, kurios jūs neišgirdote. Atrodo, kad
jūsų mašinoje kelias minutes nė nebuvo. Kur jūs buvote?
Mintinėje kelionėje, be abejo. Galbūt susidomėjote vaizdu
už lango? O gal mintyse pakalbinote draugą, su kuriuo netrukus susitiksite? Gal suabejojote, ar neužmiršote būtinų
dokumentų? Taigi išlaikyti dėmesį ir minčių koncentraciją
ties pasirinktu objektu (konsultavime — ties klientu) nėra
natūraliai visiems būdingas mokėjimas.
Kitas tipiškas barjeras — mintys apie save arba savo
situaciją, kylančios kaip reakcija į kliento pasakytus teiginius. Pavyzdžiui, klientas pasakoja apie su savo paaugliu
sūnumi susijusias problemas, konsultantas pradeda galvoti
apie savo paauglį sūnų arba prisimena save paauglystėje. Jei taip atsitinka, kliento klausymas nutrūksta. Arba
konsultantas, ypač mažiau patyręs, pradeda svarstyti, kaip
turėtų efektyviau sureaguoti į kliento žodžius, diskutuoti
su savimi, ar tinkamas metas konfrontuoti ir pan.
Dar vienas potencialus barjeras, būdingas visiems konsultantams, — prielaidų darymas apie tai, ką toliau sakys
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klientas. Kuo didesnė konsultavimo patirtis ir kuo geriau
konsultantas pažįsta klientą, tuo šis pavojus didesnis.
Dažnai tokios konsultanto prielaidos pasitvirtina, tačiau jų
svarstymas trukdo tiksliai išgirsti tai, kas buvo pasakyta.
Kiti aktyvaus klausymo barjerai susiję su nesupratimu to, ką klientas iš tiesų pasakė. Taip gali atsitikti ir dėl
momentinio nedėmesingumo, ir dėl pasakojimo painumo,
ir dėl to, kad konsultantui trūksta žinių apie pasakojamus
dalykus. Bet kuriuo atveju, jei konsultantas nepasitikslins ir nepašalins kilusio neaiškumo, jis nesupras likusios
pranešimo dalies. Nors konsultantui gali būti nepatogu
pertraukti klientą, klausytis toliau gerai neišgirdus ar nesupratus to, kas jau buvo pasakyta, neefektyvu, nes tai kliudo
teisingai reaguoti.
E. Water pateikia pavyzdį, kad, įeidama į savo kontorą,
visas savo problemas ir mintis ji sudeda į skėčių stovą ir
grįžta prie jų tik išeidama iš darbo. Tokios vizualizacijos ir
kitokios priemonės yra naudingesnės, nei vien komanda
ar draudimas sau negalvoti per konsultavimą apie ką nors,
kas tau rūpi. Instrukcija „negalvokite apie rausvą triušį!“
paprastai sužadina draudžiamus vaizdinius ir mintis...
Dabar atliksime pratimą, skirtą aktyvaus klausymo
įgūdžiams lavinti.
Vadovas perskaito užduoties instrukciją, fiksuoja
laiką, stebi pratimo eigą. Užduočiais atlikti skiriama 10
min. Praėjus 5 min., vadovas paprašo partnerių pasikeisti vaidmenimis.
Užduotis. Pasirinkite mažiausiai pažįstamą grupės
narį. Jis bus kitos užduoties atlikimo partneris. Jūsų
tikslas — surinkti kuo daugiau asmeninės informacijos
apie partnerį, pažinti jį kaip žmogų. Tam turite penkias
minutes. Kitas penkias minutes partneris turės domėtis
ir stengtis pažinti jus.
Atlikus užduotį, vadovas prašo dalyvių aptarti porose
savo patyrimą, t. y. jausmus ir mintis. Po to grupei pateikiami du klausimai: a) kas lemia partnerio pažinimo
lygį? ir b) kas lemia psichologinį kontaktą tarp partnerių?
Apibendrinami gauti atsakymai.
Klientai apie aktyvų klausymą sužino tik pagal konsultanto atsakomąsias reakcijas. Pagrindinės aktyvaus
klausymo reakcijos arba technikos yra trys: minimalus
paskatinimas, minčių ir jausmų atspindėjimas (reflection) ir
klausimų pateikimas.
3.2.2.3.1. Minimalus paskatinimas (1 val.)
Tarp neverbalinio dėmesingumo ir atsakomųjų reakcijų
įsiterpia konsultanto reakcijos, kurias Ivey ir Ivey (1999) pavadino „minimaliu padrąsinimu“. Tai būtų tokie pasakymai,
kaip „hmm“, „ir...?“, „tada...?“ ir kt. Jų funkcija — padrąsinti
klientą kalbėti, bet nedaryti įtakos jo mintims ar jausmams.
Tinkamas kliento paskatinimas toliau pasakoti, parodantis
konsultanto pritarimą ir supratimą, yra ir trumpos frazės,
pavyzdžiui, „tęskite“, „taip, suprantu“, „taip“, „gerai“ ir kt.
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Kliento palaikymas, o kartais ir nuraminimas (pavyzdžiui, „jūs esate teisus“, „nesijaudinkite dėl šito“, „jūs
pasielgėte teisingai“), padeda sukurti tokią atmosferą, kai
klientas laisviau tyrinėja jam nerimą keliančius klausimus.
Tačiau labai svarbu nepiktnaudžiauti palaikymu ir nuraminimu, kad klientas netaptų priklausomas nuo konsultanto
ir nepradėtų vengti bet kokio nerimo ar skausmo, kuris
neišvengiamai lydi bet kokius rimtesnius asmeninius pokyčius. Ypač vengtini apibendrinantys ir banalūs pasakymai
„viskas bus gerai“, „kartais visiems būna sunku“ ir pan.
Neverbalinio dėmesingumo, minimalaus paskatinimo,
padrąsinimo ir palaikymo neužtenka tam, kad teisingai
suprastume klientą ir jo sunkumus, bet šios priemonės yra
būtinos, ypač konsultavimo pradžioje, nes padeda sukurti
konsultavimui būtiną atmosferą ir padeda palengva atsiskleisti klientui.
3.2.2.3.2. Minčių (pasisakymo turinio) atspindėjimas (3 val.)
Minčių atspindėjimas reiškia kliento teiginių perfrazavimą, vieno ar kelių teiginių turinio pasakymą „savais
žodžiais“. Dažniausiai perfrazuojant pradedama tokiais
žodžiais: „Jūs pasakėte, kad...“, „Girdžiu, kad jūs sakote,
jog...“. Gerai perfrazuotos kliento mintys tampa aiškesnės,
trumpesnės, konkretesnės. Perfrazavimas tarsi veidrodis
padeda klientui pamatyti, kaip kliento pasakymą išgirsta
ir supranta kitas žmogus. Perfrazavimas parodo, kad konsultantas tikrai klauso ir girdi, kas jam sakoma, o konsultantui padeda pasitikslinti, ar jis teisingai girdi ir supranta
kliento mintis. Jei klientas po perfrazavimo atsako: „Ne, aš
norėjau pasakyti, kad...“, tai gali reikšti ne tik tai, kad konsultantas nebuvo pakankamai dėmesingas, bet ir tai, kad
pats klientas savo teiginiais nelabai aiškiai išreiškia savo
mintis ir galbūt turi pasistengti kalbėti aiškiau. Taigi minčių atspindėjimas yra būtinas įgūdis, padedantis suprasti
vienam kitą ir leidžiantis pačiam klientui geriau suvokti,
ką jis norėjo pasakyti. Tai — plačiausiai naudojama konsultavimo technika, be kurios neišsiverčia joks bet kokios
teorinės orientacijos konsultantas. Ivey (1971) išskyrė tris
pagrindinius perfrazavimo tikslus:
1.
2.
3.

Parodyti klientui, kad konsultantas yra su juo ir
mėgina suprasti, ką jis sako;
Išgryninti kliento mintį ir suformuluoti ją trumpiau;
Pasitikrinti pačiam konsultantui, ar jis iš tikrųjų
teisingai suprato kliento žodžius.

Perfrazuojant reikia laikytis trijų paprastų taisyklių
(Kočiūnas, 1995):
1.
2.
3.

Perfrazuojama pagrindinė kliento mintis;
Negalima iškreipti ar pakeisti kliento teiginio prasmės, taip pat ką nors pridėti nuo savęs;
Vengti pažodžiui kartoti kliento frazę, t. y. geriau
kliento mintį išreikšti savais žodžiais.

Pavyzdys.
Klientas: Tai susiję su darbu. Meistras visą dieną taip
seka kiekvieno mano žingsnį, kad aš nieko negaliu daryti.

Jis kritikuoja mane dėl kiekvienos klaidos ir priekaištauja,
kad mažai padariau. Kaip aš galiu ką nors gerai padaryti,
jeigu jis visada mane stebi?
Konsultantas: Tau atrodo, kad negali gerai dirbti, kai
tave taip stipriai prižiūri.
Klientas: Tai netgi nepanašu į priežiūrą. Manau, jis
tiesiog nepasitiki manim. Bet kaip aš galiu užsitarnauti jo
pasitikėjimą, jeigu neturiu galimybės pats savarankiškai iki
galo atlikti savo užduočių?
Konsultantas: Tu netiki, kad gali gerai pasirodyti, kol
negalėsi dirbti savarankiškai.
Kita kliento pasisakymo turinio atspindėjimo technika — apibendrinimas. Apibendrinant išreiškiama pagrindinė kelių mažai susijusių teiginių arba ilgo ir painaus pasisakymo idėja. Tai padeda klientui sisteminti savo mintis,
sujungti atskiras pasisakymo dalis, išlaikyti konsultacinio
pokalbio nuoseklumą. Ivey (1971) išskyrė kelias situacijas,
kai apibendrinima būtinas:
Kai konsultantas nori pokalbio pradžią sujungti su
prieš tai buvusiu susitikimu;
Kai klientas kalba labai ilgai ir painiai;
Kai viena pokalbio tema jau užbaigta ir pereinama prie
kitos temos ar kito pokalbio etapo;
Siekiant pokalbiui suteikti kryptingumą;
Susitikimo pabaigoje, siekiant pabrėžti esminius pokalbio momentus ir/ar skiriant kito susitikimo užduotis.
Vadovas siūlo grupei atlikti praktinę užduotį, skirtą
pasisakymo turiniui atspindėti, ir organizuoja jos atlikimą.
Užduotis. Susėskite ratu. Dabar kiekvienas prisiminkite svarbiausią vakar dienos įvykį. Keliais teiginiais
trumpai papasakokite apie jį grupei. Greta sėdinčio kaimyno užduotis — atspindėti jūsų pasakojimo turinį. Po
to kaimynas kitam grupės nariui papasakoja apie savo
patirtą įvykį, išgirsta, kaip buvo suprasta jo pasisakymo
esmė ir t. t., kol visi rato dalyviai bus papasakoję savo
įvykį ir atspindėję kaimyno pasisakymą.
Vadovas turi dalyvauti atliekant šią užduotį, ją pradėti, paprašydamas greta sėdinčio grupės nario papasakoti apie vakar dienos įvykius (galima tiesiog paklausti:
„Tai kas svarbaus nutiko vakar?“), o išklausęs pasakojimo vadovas turi pademonstruoti tinkamą turinio atspindėjimo pavyzdį. Taip pat jis turi padėti kitiems grupės
dalyviams, jei kyla sunkumų, pataisyti atspindintįjį arba
paklausdamas grupės: „Kokie būtų jūsų pasiūlymai?.“
Atlikus užduotį grupėje aptariami pastebėti turinio
atspindėjimo sunkumai.
3.2.2.3.3. Jausmų atspindėjimas (3 val.)
Vienas iš svarbiausių konsultavimo įgūdžių, ypač veiksmingai padedantis klientui geriau suprasti save, atskleisti
gilesnes įvykių ir poelgių prasmes, yra jausmų atspindėjimas (refleksija). Jausmai ir emocijos konsultavime ir
psichoterapijoje, pasak Bugental (1987), atlieka tą patį
vaidmenį, kaip kraujas chirurgijoje — yra neišvengiami,
apvalo ir skatina gyti. Stiprūs jausmai — baimė, skausmas,
nerimas, kaltė, gailestis, viltis ir kt. nėra konsultavimo tiks-
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las, tai tik priemonė tikslui siekti. Kai konsultantas tinkamai atspindi kliento jausmus, klientas geriau juos įsisąmonina, pamato jų prasmę ir reikšmę, be to, jam tampa aišku,
kad konsultantas domisi ir supranta jo vidinį pasaulį, o tai
skatina pasitikėjimą ir gilesnį tarpasmeninį kontaktą.
Jausmų atspindėjimas konsultuojant gali būti paprastas
išgyvenimo konstatavimas, pavyzdžiui: „Tai iš tikrųjų jus
supykdė“. Kitas atvejis — kliento jausmų atspindėjimas
kartu su išsakyto teiginio perfrazavimu, pavyzdžiui: „Jūs
iš tiesų supykote, kai perskaitėte laišką, kuriame buvote
neteisingai apkaltintas“. Lavinant šiuos įgūdžius, naudinga
plėsti emocijas ir jausmus apibūdinančių terminų žodyną.
Klasifikuojant terminus yra skiriamos keturios jų grupės
pagal vyraujančias emocijas: pyktis, liūdesys, džiaugsmas,
baimė. Skirtingo intensyvumo išgyvenimai kiekvienoje
kalboje turi kelis pavadinimus. Kartais siūloma ir penktoji
kategorija — sutrikimas, nors kai kurie autoriai mano, jog
ji veikiau yra mintys, nei išgyvenimas, arba kelių emocijų
apibendrinimas. Pavyzdžiui, pyktis ir baimė dažnai įvardinami kaip sutrikimas.
Taigi konsultantas, atidžiai klausydamas kliento, turi
atpažinti tikruosius jo jausmus, slypinčius ne tik žodžiuose, bet ir nutylėjimuose, neverbaliniame elgesyje, pauzėse,
platesniame pasisakymo turinyje, nes klientai retai kada
tiesiogiai kalba apie savuosius jausmus. Konsultantui
svarbu nustatyti, kokiai kategorijai priskirti pastebėtus
jausmus, įvertinti jų intensyvumą ir parinkti reikiamus
žodžius jiems atspindėti. Yra didelis skirtumas tarp skirtingo intensyvumo tai pačiai kategorijai priskiriamų jausmų,
pavyzdžiui, tarp susierzinimo ir įtūžio, tarp džiugesio ir
malonumo. Jeigu konsultantas neteisingai kategorizuoja kliento jausmus arba jų intensyvumą, tai klientui gali
kilti abejonių dėl konsultanto empatijos, ir iš kliento yra
atimama galimybė aiškiau suprasti patį save. Carkhuff
(1972) požiūriu, viso konsultavimo eigoje kliento išgyvenimai turi būti tikslinami, gryninami, todėl pradėti reikia
nuo bendresnių, tarpinių apibūdinimų, kurie, pokalbiui
vystantis, turi būti papildomi, tikslinami, artėjantys prie
esmės. Kadangi vėlesniuose etapuose paprastai naudojama
ir konfrontacija, kliento pasitikėjimas konsultantu gali ir
susvyruoti, tuomet ir vėl tenka jį pelnyti, teisingai atspindint čia–ir–dabar kylančius išgyvenimus.
Pavyzdys
Klientas: Situacija, apie kurią pasakojau praeitą kartą,
nepasikeitė. Sesuo skambina man kiekvieną rytą
ir išlaiko mane „ant laido“ kone valandą. Pasakoja
apie viską, kas tik šauna į galvą, daugiausiai skundžiasi, kad viskas blogai: sveikata, anyta, barniai, jos
vaikai, net oras. Tokia bjauri dienos pradžia.
Konsultantas: Sesuo jus tikrai suerzina (tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Ne tas žodis! Mano širdis pradeda smarkiau
plakti, vos tik ryte suskamba telefonas. Pagalvoju,
kad tai ji, ir žinau, jog ir vėl valandą klausysiu jos
verkšlenimų.
Konsultantas: Jūs susierzinate dėl jos verkšlenimų ir
supykstat, kad dieną pradedat jos klausydamas
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(tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Tikra tiesa. Jeigu ji taip išgyvena dėl visko, tai
kodėl nepasilaiko to sau arba nesusiranda ko nors
kito, kam galėtų pasiskųsti?
Konsultantas: Atrodo, tarsi būtumėt pakliuvęs į spąstus:
neturite kito pasirinkimo, kaip tik klausytis jos
(papildantis atspindėjimas).
Klientas: Na, gal ir nesu spąstuose. Galėčiau nekelti ragelio
arba anksčiau ryte išeiti pabėgioti.
Konsultantas: Turite vilties, kad galite rasti būdą, kaip
išvengti tokių skambučių (tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Bet kodėl turėčiau bėgti iš savo namų, jeigu ji
vienintelė kelia man rūpesčių?
Konsultantas: Jums apmaudu, kad ji gali kontroliuoti jūsų
dienotvarkę (tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Ko gero, taip. Kodėl turėčiau leisti jai tai daryti?
Konsultantas: Prieš tai man sakėte, kad jūsų tėvai įpareigojo jus rūpintis seserimi, kai išvažiuosite į miestą.
Ir jūs vis dar jaučiatės įsipareigojęs taip elgtis (papildantis atspindėjimas).
Taigi konsultuojant būtina reaguoti (t. y. atspindėti)
visus kliento jausmus ir emocines reakcijas — teigiamas,
neigiamas ir ambivalentiškas, nukreiptas į save, į kitus
žmones, patį konsultantą. Jausmų atspindėjimas greitina
subjektyvių kliento santykių supratimą, veda prie problemos ištakų. Gilesnis savo santykių supratimas, pasiektas
aiškumas padeda klientui pereiti prie kitokio elgesio
alternatyvų svarstymo ir realių elgesio pokyčių. Tačiau
jausmų atspindėjimas turi būti tikslingas, todėl atspindėti
reikia tuos jausmus, kurie yra susiję su svarstoma problema arba pačiu konsultavimo procesu, bei tuos, kurie gali
palaikyti klientą, padėti jam. Pavyzdžiui, baimė, nerimas,
pyktis, priešiškumas neleidžia normaliai bendrauti ir
trikdo konsultavimą, jų atspindėjimas padeda klientui juos
pažinti, priimti ir kontroliuoti juos. Kartais konsultavimo
kliūtimi tampa ir stiprūs teigiami jausmai, kuriuos taip pat
susilpnina ir leidžia kontroliuoti jų atspindėjimas.
Konsultantui svarbu atpažinti ir kartais tikslingai
atspindėti savo paties jausmus, kylančius konsultuojant.
Įsiklausydamas į savo jausmus, kylančius reaguojant
į kliento elgesį, konsultantas gali gauti daug vertingos
informacijos apie klientą, o tokių jausmų atskleidimas
padeda kurti nuoširdų santykį ir padeda klientui geriau
suvokti savo elgesio pasekmes. Tačiau konsultuojant visada
svarbesni kliento, o ne konsultanto jausmai. Todėl konsultantas turi atskleisti tik tuos savo išgyvenimus, kurie susiję
su aptariama tema arba gali būti naudingi kryptingai vystyti konsultavimą. Ir kai klientas kartais labai nuoširdžiai
trokšta sužinoti apie konsultanto jausmus, pasak Kočiūno,
nereikėtų skubėti jam atsakyti, geriau paklausti: „Kodėl jūs
to klausiate?“ arba „Ką jūs apie tai galvojate?“.
Konsultuojant svarbu išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą
tarp kalbėjimo apie faktus ir jausmus. Žmonėms paprastai
lengviau atskleisti gyvenimo įvykius, faktus, o ne jausmus.
Kai klausiama apie jausmus, dažniausiai klientai atsako
minėdami faktus ir įvykius. Juolab dauguma nekalba apie
jausmus, paklausus apie faktus. Tačiau būtent klausimai
apie jausmus ir jausmų atspindėjimas yra esminė psicho-
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loginio kontakto kūrimo prielaida, ypač akcentuojama ir
prioritetiškai svarbi į klientą orientuotoje psichoterapijoje.
Dabar atliksime praktinę jausmų atspindėjimo užduotį.
Užduotis. Šios užduoties procedūra tokia pati,
kaip ir ankstesniojoje užduotyje, tik kalbėti reikia apie
jausmus, t. y. vienas grupės narys trumpai pasako apie
savo vakar dieną patirtus išgyvenimus, o rato kaimynas
atspindi jo jausmus. Užduotis bus baigta, kai „apsisuks“
visas ratas. Kas norėtų pradėti?
Vadovas sėdi rate ir dalyvauja atliekant užduotį. Jeigu
neatsiranda norinčių kalbėti apie savo jausmus, vadovas
pradeda pasakoti apie savo išgyvenimus pats ir paprašo
kaimyno atspindėti jo jausmus. Galima paklausti: „Ką
jūs išgirdote apie mano vakar dienos išgyvenimus?“.
3.2.2.3.4. Klausimų pateikimas (3 val.)
Kasdieniame bendravime klausinėjimas yra įprastas dalykas. Tačiau skirtingų specialistų nuomonė apie
klausimus konsultuojant yra nevienoda, ypač abejojama dėl klausimo „kodėl?“ tinkamumo. Pavyzdžiui,
Benjamin (1987) labai abejojo klausimų reikalingumu,
Carkhuff (1978) konsultavimo koncepcijoje klausimai
apskritai nenumatomi. Bet klausydami tipiškos konsultacijos paprastai išgirstume ir klausimų, būdingų
bet kokiam dialogui. Daugelis specialistų sutinka, kad
klausimai konsultuojant gali būti pateikiami, tačiau
tikslingai — arba siekiant sužinoti apie klientą ir jo
situaciją, arba siekiant skatinti klientą analizuoti, tyrinėti save. Tačiau visi sutinka, kad klausinėti reikia kiek
galima mažiau. Per dažnas klausinėjimas sukelia daug
problemų ir konsultaciją paverčia ne bendravimu, bet
apklausa, kai klientui ima atrodyti, kad konsultantas
renka informaciją apie jį dominančią situaciją ir, kaip
koks nors gydytojas, surinkęs reikiamą kiekį duomenų,
galės nustatyti diagnozę ir paskirti reikiamą gydymą.
George ir Cristiani (1990) išskiria bent keturias nepageidautinas dažno klausinėjimo pasekmes:
1. Keičiantis klausimais ir atsakymais klientas ima
laukti klausimų ir nustoja kalbėti neklausinėjamas;
2. Klientas supranta, kad konsultantas prisiima
atsakomybę už konsultavimo eigą ir aptariamą
problemą;
3. Nuo emocinio pokalbio pereinama prie gyvenimo
faktų aptarimo;
4. Sunaikinama pokalbio tėkmė, judėjimo gilyn
dinamika.
Klausimai paprastai skirstomi į uždarus ir atvirus. Į
uždarus klausimus atsakoma „taip“, „ne“ arba konkrečiu
faktu vienu–dviem žodžiais. Pavyzdžiui: „Ar patiko vakarėlis?“, „Ar šiuo metu gyvenate kartu su tėvais?“, „Ar tai
jus suerzino?“ ir pan. Uždariems klausimams priskiriami
ir siūlantys alternatyvą „arba/ar“ klausimai, pavyzdžiui:
„Jums palengvėjo ar jus nuliūdino atleidimas iš darbo?“.
Taigi uždari klausimai skirti konsultantą dominančiai konkrečiai informacijai gauti, jie neskatina platesnio pasakojimo ar kliento atsiskleidimo.

Atviri klausimai neapriboja kliento pasisakymo vien
fakto konstatavimu, o, priešingai, skatina jį išreikšti
asmeninį požiūrį, plačiau atskleisti savo patyrimą. Atviri klausimai dažniausiai formuluojami juos pradedant
klausiamaisiais žodeliais, dažniausiai „kas“, „kaip“, „koks“
ir „kodėl“. Pastarasis „kodėl“ konsultuojant suaugusius
asmenis yra vengtinas, nes jis nesunkiai gali būti suvoktas
kaip priekaištas ir paskatinti gynybines kliento reakcijas.
Performuluojant anksčiau pateiktus uždarus klausimus į
atvirus, numatoma gauti subjektyviai klientui reikšmingesnę informaciją: „Kaip jums vakarėlis?“, „Su kuo šiuo metu
gyvenate?“, „Kokius jausmus tai jums sukėlė?“, „Kokias
mintis ir kokius jausmus jums sukėlė atleidimas iš darbo?“.
Prie atvirų klausimų priskiriami ir teiginiai–prašymai
ir/ar nurodymai. Pavyzdžiui: „Apibūdinkite vakarykštį vakarėlį“, „Papasakokit, su kuo šiuo metu gyvenate“, „Pateikite keletą dalykų, kaip reagavote atleidus iš darbo“ ir kt.
1.
2.

3.

4.

5.

Ivey (1971) išskyrė pagrindines situacijas, kuriose
tinka naudoti atvirus klausimus, būtent:
Konsultavimo susitikimo pradžioje (pavyzdžiui:
„Nuo ko šiandien norėtumėte pradėti?“, „Kas įvyko
per tą savaitę, kol nesimatėme?“);
Skatinant klientą tęsti ar papildyti tai, ką jis pasakė
(pavyzdžiui: „Ką dar norėtumėte apie tai pasakyti?“, „Ką jautėt, kai tai atsitiko?“);
Skatinant savo sunkumus iliustruoti pavyzdžiais,
kad geriau juos suprastumėte (pavyzdžiui: „Prašau
pateikti konkrečių pavyzdžių“, „Gal galite papasakoti kokią konkrečią situaciją, kaip tai atsitinka?“);
Padėti klientui sutelkti dėmesį į jausmus (pavyzdžiui: „Ką jaučiate, kai tai dabar pasakojate?“, „Ką
jautėte, kai tai vyko su jumis?“).

Atviri klausimai išplečia ir pagilina kontaktą, uždari —
apriboja. Pirmieji plačiai atveria duris geram kontaktui,
antrieji paprastai palieka jas uždarytas (Benjamin, 1987).
Tačiau tai neįrodo, kad uždari klausimai negali būti naudingi. Kartais yra svarbu pasitikslinti informaciją, sužinoti
demografinius duomenis, gauti paprastą atsakymą. Kartais
svarbiau padėti klientui susikoncentruoti ties siauru
klausimu, nei išplėtoti jį. Pavyzdžiui, klientas pasakoja apie
jo ginčą su drauge, kurio metu jis jautėsi kritikuojamas
panašiai kaip per daugelį kitų ginčų, apie kuriuos jau buvo
pasakojęs ankstesnėse konsultavimo sesijose. Tuomet konsultantas gali pateikti tokius uždarus klausimus: „Ar jūs
pasakėte draugei, kaip jaučiatės? Ar ji išgirdo jūsų pasakymą nejausdama, kad stengiatės ją apkaltinti? Ar jūs sugebėjote išspręsti ginčą?“. Taigi tikslas lemia, kokius klausimus
galima pateikti — atvirus ar uždarus.
Badler ir Grinder (1975), iliustruodami „magiškų“
galių turinčių terapeutų darbą, pateikia pavyzdžių, kaip
klausinėjimas padeda jiems atskleisti „giliąsias struktūras“.
Tarkim, klientas sako: „Mano tėvas supyko“. Gramatiniu
požiūriu tai aiškus, užbaigtas teiginys, bet emociniu požiūriu jis nepilnas. Tuomet terapeutas pateikia tokius klausimus, kurie papildo ir galutinai atskleidžia emocinį teiginio
turinį: „Kada jūsų tėvas supyko? Dėl ko jis supyko? Ką jūs
darėte, kai jis supyko? Kas atsitiko kitiems jūsų šeimos
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nariams, kai tėvas supyko? Kaip jūs jaučiatės dabar, kai
galvojate apie savo tėvo pyktį?“. Tokie klausimai suteikia
vertingesnės informacijos, nei paprastas turinio ar jausmų
atspindėjimas.
Taigi retas konsultantas išsiverčia be klausimų kas? kur?
kada? kaip? ir kodėl? Jau minėta, kad klausimas „kodėl?“
turi būti vartojamas labai atsargiai. Viena vertus, jis ir
konsultantui, ir klientui gali padėti geriau suprasti kliento
poelgių motyvaciją. Tačiau kur kas dažniau jis paskatina
suaugusį žmogų racionaliai aiškinti priežastis, neišvengiant
gynybiškumo. „Kodėl?“ tarsi nubloškia klientą atgal į vaikystę, kai tėvai, sakydami „kodėl negali ramiai pasėdėti?“
arba „kodėl muši broliuką?“ nesitikėdavo sužinoti tokio
elgesio motyvacijos, o norėdavo sudrausminti, pasakyti
„taip neturi būti“. Norint išventi gynybiškumo, klausimą
„kodėl?“ produktyviau yra perfrazuoti. Pavyzdžiui, užuot
klausę „Kodėl tu nuėjai į naktinį klubą su įtartinais draugeliais?“, pasakykite: „Papasakok man plačiau, ką galvojai
(arba kokios mintys buvo tavo galvoje), kai sutikai eiti su
įtartinais draugeliais į naktinį klubą“. Tokios formuluotės
padės klientui paaiškinti savo motyvaciją, jis nejaus poreikio pateisinti savo poelgio.
Dabar, atlikdami praktinę užduotį, patyrinėsime savo
gebėjimus formuluoti klausimus.
Užduotis. Modeliuosime konsultavimo pokalbį, kai
konsultantas pirmą kartą susitinka su klientu. Pokalbio
tikslas — išsiaiškinti priežastį, dėl kurios klientas atėjo
į konsultaciją. Užduočiai atlikti reikia dviejų savanorių.
Kas norėtų pabūti klientu? O kas — konsultantu? Konsultacijai skiriama 10–15 min.
Vadovas padeda parengti vietą konsultacijai. Ji gali būti
rato viduryje, bet jei grupė prieštarauja — už rato. Svarbu,
kad visi likusieji grupės nariai galėtų girdėti ir matyti, kas
vyksta, netrukdydami pokalbiui. Jei neatsiranda savanorių
konsultanto arba kliento vaidmenims atlikti, juos parenka
vadovas. Vadovas taip pat primena konsultantui pokalbio
tikslą ir trukmę, užfiksuoja pokalbio pradžią. Konsultacija
užbaigiama, kai konsultantas išsiaiškina kliento atvykimo
priežastį, arba nutraukiama praėjus 15 min. nuo konsultacijos pradžios. Grupė turi stebėti konsultacijos eigą, bet ne
replikuoti. Sustabdžius (ar natūraliai užbaigus) konsultaciją, vadovas organizuoja jos aptarimą. Pirmiausia pasisako
konsultacijos dalyviai, po to — kiti grupės nariai. Konsultacijos dalyviams galima pasiūlyti atsakyti į du klausimus:
1) kaip jaučiatės? 2) kas buvo sunkiausia? Grupė instruktuojama aptarti konsultaciją dviem aspektais: 1) pasiektas
rezultatas; 2) pokalbio eiga.
Dar vienas klausimas, kuris iškyla mokantis konsultuoti, — tylos pauzės. Pradedančiam konsultantui dažnai kyla
klausimų, kaip reaguoti, jei pokalbyje įsivyrauja tyla. Ar
nutraukti tylą, jei klientas ilgai nieko nesako? Kiek plačiau
aptarsime tylos konsultacijoje temą.
3.2.2.3.5. Tylos pauzės (1 val.)
Konsultantas turi mokėti tylėti ir panaudoti tylą
terapiniams tikslams. Skamba paradoksaliai? Tačiau tylos
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pauzės gali būti prasmingas konsultavimo elementas bei
pradedančio konsultanto ir kliento nerimo šaltinis. Ypač
daug dėmesio tylai į savo klientą orientuotoje psichoterapijoje yra skyręs K. Rodžersas, kai ne kartą pastebėjo, kad
konsultanto tylėjimas abiejų pokalbio dalyvių buvo suvokiamas kaip tikėjimo kliento galimybėmis pasireiškimas,
sukeliantis jam teigiamų poslinkių. Gels ir Fretz (1992)
skyrė „turiningą tylą“ ir „tuščią tylą“. Pastaroji didina
kliento sutrikimą, pradeda erzinti. Turininga tyla užpildyta
vidiniais apmąstymais, įsigilinimu, savo jausmų tyrinėjimu. Ji stiprina kliento ir konsultanto emocinį ryšį. Tačiau
konsultacijos metu, kaip ir bet kokiame dviejų žmonių
dialoge, tylos pauzės gali turėti daug skirtingų prasmių.
Pavyzdžiui, tyla, ypač pokalbio pradžioje, gali reikšti pasimetimą, nejaukumą, neaiškumą, nuo ko ir kaip pradėti.
Viso pokalbio eigoje tylos pauzių prireikia tiek klientui,
tiek konsultantui, kad apmąstytų įžvalgas, tai, kas pasakyta,
kas vyksta, kad būtų suformuluoti klausimai ir atsakymai,
padarytos išvados ir pan. Tyla gali būti iškalbingesnė už
žodžius ir reikšti gilų bendravimą. Tačiau užsitęsusi tyla
gali reikšti, kad pokalbis yra paviršutiniškas, arba kad ir
konsultantas, ir klientas laukia, ką pasakys kitas, arba kad
pokalbis įstrigo, reikia ieškoti išeities iš aklavietės ir kt.
Taigi tyla konsultuojant yra reikšminga, ir konsultantas neturi bijoti tylos pauzių, tačiau taip pat jis turi būti
jautrus tylai. Kartais jis turi leisti klientui tylėti tiek, kiek jis
nori, nes tyla yra „turininga“, arba yra svarbu parodyti, kad
ir klientas atsakingas už pokalbio eigą ir tylą, kurią pats
sukūrė, o kartais, kai tyla yra „tuščia“, reikia ją nutraukti. Tam tinka tylos atspindėjimas, pavyzdžiui, pastabos:
„Atrodote labai susimąstęs. Gal norite pasidalinti tuo, ką
dabar jaučiate?“ arba „Ką svarbaus girdite šioje tyloje?“.
Dėmesingumas ir visi aptartieji aktyvaus klausymo
įgūdžiai yra bet kokio konsultavimo pamatas, kurio
negalima apleisti ir kaupiant konsultavimo patyrimą.
Juos reikia nuolat prisiminti ir lavinti. Tam yra skirta visa
eilė savarankiško darbo užduočių. Gerai įvaldžius minėtas konsultavimo technikas galima sėkmingai užmegzti
konsultacijoms būtiną psichologinį kontaktą su klientu,
pažinti jį ir jo asmenybės ypatumus, padėti suprasti jo
sunkumus ir netgi išsiaiškinti jų kilimo priežastis.
Tačiau yra ir kiti įgūdžiai bei technikos, kuriais
konsultantas aktyviau lemia konsultacijos eigą ir efektyviau pasiekia gilesnio kliento atsiskleidimo bei reikiamų
elgsenos pokyčių. Konsultavimo vadovuose jie vadinami
aukštesnio lygio arba sudėtingesniais konsultavimo įgūdžiais.
Tai būtų asmeninio patyrimo atskleidimas (personalizing),
konfrontacija (confrontation), koncentracija (focusing) ir
paveikimas (influencing).
3.2.2.4. Aukštesnio lygio (sudėtingesni) įgūdžiai (1 val.)
Aukštesnio lygio įgūdžių reikia tuomet, kai būtina
pereiti nuo pagalbos, padedančios klientui geriau suprasti
savo mintis ir jausmus, prie realių tų minčių ir jausmų bei
elgesio pokyčių. Reikia prisiminti, kad retkarčiais būtina
sustiprinti pamatinį kliento pasitikėjimą, atspindint jo
mintis ir jausmus. Klientas visą laiką turi būti tikras tuo,
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kad nors konsultantas galbūt skatins jį siekti tam tikrų
pasikeitimų, jis supranta klientą ir jo jausmus. Be to, pereinant prie sudėtingesnių technikų, reikia įvertinti kliento
intelektinį ir emocinį lygį bei atsižvelgti į kliento amžių
ir brandumą. Ivey ir Ivey (1999) pasiūlė vieną naudingą
schemą kliento brandumui įvertinti. Jie išskyrė keturis klientų emocinio patyrimo tipus. Jie manė, kad visi brandumo tipai yra naudingi ir pasiūlė kiekvienam tipui tinkančias konsultanto elgesio strategijas. Tie keturi tipai yra:
1. Sensomotorinė emocinė orientacija. Klientai su
sensomotorine emocine orientacija yra jų jausmai.
Jie išgyvena emocijas, bet ne jas suvokia ar įvardina.
Tokie klientai yra taip suaugę su savo emocijomis,
kad kartais negali atskirti savo jausmų nuo minčių.
Jiems yra naudinga būti taip susijusiems su savo
vidiniu pasauliu, bet kartais emocijos juos perpildo.
Dėmesio sukoncentravimas ties jų čia–ir–dabar
patiriamais jausmais gali padėti jiems geriau pažinti
save ir savo problemas.
2. Konkreti emocinė orientacija. Klientams su konkrečia
emocine orientacija reikia padėti įvardinti ir suklasifikuoti jų jausmus. Taip pat naudinga padėti jiems
suprasti jų jausmų kilmę, pavyzdžiui: „Jūs supykstate, kai jus palieka nuošaly nuo svarbių sprendimo
namuose“. Atspindėjimas yra bene svarbiausia tokių
klientų konsultavimo technika.
3. Abstrakti formali–operacinė emocinė orientacija.
Klientai su abstrakčia formalia–operacine emocine orientacija atpažįsta, reflektuoja savo jausmus,
bet giliai jų neišgyvena, kartais, vengdami jausmų,
naudoja intelektualizaciją. Tokius klientus konsultuojant gali būti naudingas jų minčių ir jausmų
atspindėjimas, tačiau labai svarbu paskatinti juos
patirti, išgyventi jų jausmus labiau tiesiogiai, be racionalių išvedžiojimų ir paaiškinimų, tam pasitelkus
vaizduotę ir Gestalt technikas.
4. Abstrakti dialektinė/sisteminė emocinė orientacija. Klientai su abstrakčia dialektine/sistemine emocine orientacija sistemingai analizuoja savo jausmus ir gali tokioje
analizėje pritaikyti įvairius požiūrius ar koncepcijas.
Toks lygmuo gali būti netgi gilesnis, nei tiesioginis emocinis išgyvenimas. Tai gali būti naudinga sprendžiant
problemą, tačiau tai gali ir reikšti, jog klientui reikia
padėti užmegzti tiesioginį ryšį su savo jausmais.
Toliau trumpai aptarsime kiekvieną įgūdį atskirai ir
bandysime jį pritaikyti sumodeliuotose konsultavimo
situacijose.
3.2.2.4.1. Konfrontacija (2 val.)
Konfrontacija yra viena iš sudėtingiausių konsultavimo
technikų, reikalaujančių konsultanto subtilumo ir gerų
įgūdžių, nes klientas nesunkiai ją suvokia kaip kaltinimą,
bausmę jam. Be konfrontacijos neapseina joks gilesnis
konsultavimas, tačiau ją patartina naudoti vėlesniais konsultavimo etapais ir tik tada, kai jau susiformavęs kliento
pasitikėjimas konsultantu. Be to, konfrontacija neturi būti
agresyvi ir kategoriška, suformuluota veikiau kaip prielaida, o ne išvada („man atrodo“, „gal galite paaiškinti“,
„padėkite man suprasti“ ir kt.).

Konfrontacija yra konsultanto prieštaravimas kliento elgesiui, kuris būtinas tuomet, kai kliento elgesys
yra neproduktyvus, kliudo konsultavimo eigai arba yra
kliūtis jo problemoms spręsti. Dažniausiai konsultantas
konfrontuoja su prieštaringu kliento elgesiu, kurio klientas nenori arba negali pats pastebėti (pavyzdžiui, kai
klientas sako viena, o jo neverbalinis elgesys rodo kita;
arba kai tai, kas sakoma dabar, prieštarauja anksčiau
išsakytoms mintims). Konfrontuojama ir tais atvejais,
kai klientas yra nenuoširdus, išsisukinėja, gudrauja,
atsiprašinėja ar kitaip vengia gilintis į savo problemas.
Kartais konfrontavimas padeda klientui pamatyti jo
psichologinės gynybos būdus, kurie padeda prisitaikyti,
bet atima galimybes tobulėti. George ir Cristiani (1990)
apibūdina kelis konsultavimo atvejus, kai ypač tinka
konfrontuoti:
1. Reikia atkreipti dėmesį į kliento elgesio, minčių,
jausmų, jo minčių ir jausmų, norų ir ketinimų
ir kt. prieštaravimus. Tokiu atveju paprastai yra
atspindimas kliento pasakymo ar elgesio turinys, o
vėliau, dažniausiai vartojant žodelius „bet“, „tačiau“,
suformuluojamas prieštaravimas (pavyzdžiui: „Jūs
sakote, kad pasitikite manimi, bet vengiate kalbėti apie save“; „Sakote, kad suaugę vaikai turi būti
savarankiški, bet, atrodo, kad savo dukrai negailite
patarimų“);
2. Reikia klientui padėti pamatyti situaciją objektyviau,
neiškraipius jos pagal savo poreikius (pavyzdžiui,
klientas skundžiasi, kad neįmanoma rasti darbo,
tačiau pats nėra bandęs to daryti);
3. Reikia atkreipti kliento dėmesį į tai, kad jis vengia
aptarti kai kurias problemas ar klausimus (pavyzdžiui: „Per pirmą pokalbį jūs minėjote, kad atėjote
dėl sūnaus problemų. Bet kiekvieną kartą, kai priartėjame prie klausimų apie sūnų, jūs nukrypstate į
šalį. Padėkite suprasti, ką tai galėtų reikšti“).
Tačiau svarbu žinoti ir tuos atvejus, kai konfrontuoti negalima. Yra išskiriamos kelios tokio konsultavimo
situacijos:
 Konfrontuoti negalima vien todėl, kad kliento elgesys
nepriimtinas konsultantui ir kelia priešiškumą;
 Konfrontacija negali būti naudojama konsultanto
saviraiškai, jėgai demonstruoti ar technikai tobulinti;
 Konfrontuojant negalima siekti sugriauti psichologinės kliento gynybos, reikia padėti pamatyti ir suprasti
ją bei jos pasekmes.
Atskiras konfrontacijos atvejis — kliento pertraukimas,
kai jis kalba neesminius dalykus, nepagrįstai peršoka prie
kitos temos ir pan. Tačiau tai yra nepageidautina, nes, neleisdami klientui kalbėti taip, kaip nori jis, mes mažiname
jo motyvaciją kalbėti laisvai, keliame įtampą ir didiname
priklausomybę nuo savęs. Vis dėlto, jeigu tenka pertraukti
klientą, tai turi būti tikslinga ir subtili konfrontacija (pavyzdžiui: „Pastebėjau, kad per daug nukrypstate į šalį. Ar
jūs tai darote specialiai?“).
Dabar mokysimės konfrontuoti, suformuluodami savo,
kaip konsultantų, atsakus į pastebėtus kliento elgsenos, jo
minčių ir jausmų prieštaravimus.
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Užduotis. Įsivaizduokite, kad jūs — konsultantai.
Suformuluokite konfrontacijos reakcijų pavyzdžius, kai
jūsų klientas:
a) sako: „Aš nenoriu vogti ar būti išlaikytiniu, bet iš
darbo juk nepragyvensi“;
b) sėdi sukryžiavęs rankas bei kojas ir nežiūrėdamas
į akis sako: „Man patinka pas jus ateiti, turiu daug
ką jums papasakoti“;
c) sako: „Svarbiausias žmogus man — mama, labai
išgyvenu dėl jos sveikatos, nemačiau jos gal gerą
pusmetį“;
d) sako: „Labiau mėgstu klausytis, nei kalbėti“ ir
kalba, neleisdamas jums įsiterpti.
Konsultantas perskaito pirmo kliento žodžius ir skatina grupę aktyviai konfrontuoti. Po to — antro ir t. t. Po
visko prašo grupę pasidalinti savo įspūdžiais.
3.2.2.4.2. Atsiskleidimas (2 val.)
Atsiskleidimas — tai konsultanto patyrimo, jo minčių
ir jausmų atskleidimas klientui. Šis įgūdis padeda gilinti
tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą, parodo, kiek konsultantas emociškai įsijungęs, dalyvauja konsultavime, o ne tik
„dirba“. Atsiskleisdamas pats, konsultantas skatina atsiskleisti
klientą. Tačiau konsultantui visada turi būti svarbiau suprasti
klientą, o ne būti jo suprastam. Klientas ir jo, o ne konsultanto, problemos visada turi būti konsultavimo pagrindas. Todėl
konsultanto atsiskleidimas netinka konsultavimo pradžioje,
kai klientas jaučia nerimą, nelabai žino, kaip elgtis, ir mieliau
atidėtų kalbėjimą apie save. Konsultanto atsiskleidimas
tinkamesnis vėlesniais konsultavimo etapais, kai jau yra užsimezgęs geras psichologinis kontaktas su klientu.
Konsultantui atsiskleisti, t. y. pasakyti apie savo jausmus,
požiūrį, patiriamus sunkumus tikslinga tais atvejais, kai:
– t ai gali būti naudinga konsultavimo dinamikai ir/
arba klientui. Pavyzdžiui, klientas daro pažangą, ir
konsultantas nori ir gali pasidžiaugti tuo: „Pastebiu,
kad darote pažangą, ir tai mane tikrai džiugina“. Arba
konsultantas yra aklavietėje, pokalbis užstrigo. Jis gali
atspindėti savo jausmus, pasakydamas: „Man sunku
pasirinkti, kaip reaguoti, kad tai būtų naudinga jums“;
– konsultanto požiūris ar reakcijos yra priešingi, nei
kliento, konsultantas gali atskleisti savo reakcijas
konfrontuodamas. Pavyzdžiui: „Jūs sakote, kad nieko
neįžeidėte savo elgesiu, bet jei kas taip pasielgtų su
manimi, aš tikrai supykčiau“;
– atskleisti savo patyrimą, sprendžiant problemas, panašias į kliento patiriamas, naudinga, nes tai padeda
konsultantui būti empatiškam, o klientui sustiprina
viltį ir optimizmą. Konsultantas gali sakyti: „Manau,
kad galiu jus suprasti...“ ir trumpai papasakoti savo
atvejį, kuris sukelia panašių į kliento sunkumų. Be
abejo, reikia stengtis nenukreipti dėmesio nuo kliento
ir nepradėti gilintis į savo problemas.
Dabar atliksime praktinę užduotį — mokysimės tinkamu būdu į kito asmens pasakojimą reaguoti savo patyrimo
atskleidimu.

99

Vadovas perskaito instrukciją ir organizuoja pratybas, po jų — asmeninių grupės narių pastebėjimų ir
įžvalgų aptarimą.
Užduotis. Pasiskirstykite poromis, kurioje vienas —
konsultantas, kitas — klientas. Klientas pasakoja apie
savo patiriamą problemą. Konsultantas dėmesingai
klauso ir reaguoja, tinkamu momentu atskleisdamas
savo patyrimą, t. y. čia–ir–dabar kilusius jausmus, mintis arba panašią asmeninę problemą. Pageidautina, kad
aptariama problema būtų reali, bet jei klientas prieštarauja, ji gali būti kito žmogaus atvejis arba tariama. Bet
kuriuo atveju reikia stengtis įsijausti į savo vaidmenį ir
kalbėti apie save.
3.2.2.4.3. Struktūravimas (1 val.)
Ką turi įsidėmėti konsultantas apie konsultavimo
struktūravimą? Ir kokiais būdais jis gali struktūruoti? Kaip
jau buvo minėta ankstesniame skyriuje, konsultavimas
turi savo dinamiką ir yra tobulinamas įveikus tam tikras
stadijas. Mokėjimas ir gebėjimas struktūruoti konsultavimą rodo mokėjimą planuoti konsultavimą ir orientuotis į
jį, atsižvelgus į konsultavimo poreikius, numatytą trukmę
ir pagrindinį pokalbio tikslą. Struktūravimas — tai konsultavimo etapų iškėlimas ir jų rezultatų įvertinimas bei
kliento informavimas apie konsultavimo eigą. Svarbu, kad
klientas nepajaustų, jog konsultavimas vyksta chaotiškai
arba, priešingai, kad konsultantui svarbiau laikytis plano,
nei paisyti kliento interesų. Struktūravimas vyksta visą
konsultavimo laiką bei atskiro susitikimo metu. Kiekvienas
susitikimas turi turėti aiškią pradžią, vystymąsi ir pabaigą.
Struktūruoti pokalbį ypač svarbu, jei klientas kalba daug ir
lengvai nukrypsta nuo pagrindinės temos.
Toliau vadovas organizuoja pratybas — parenka
konsultavimo dalyvius ir paaiškina užduotį. Po vaidybinės situacijos grupė analizuoja konsultanto pastangas
struktūruoti pokalbį.
Užduoties instrukcija. Dabar modeliuosime konsultavimo situaciją. Klientas kreipiasi į konsultantą dėl
savo problemos ne pirmą kartą ir yra pasirengęs kalbėtis
valandą ir daugiau. Konsultantas nežino, ar tai reali
problema, ar ne. Konsultas negalėjo perspėti kliento, jog
po pusvalandžio privalės išeiti. Jis turi taip struktūruoti
pokalbį, kad ir sutrumpinta konsultacija būtų prasminga bei turėtų aiškią struktūrą. Pabandysime struktūruoti pokalbį.
3.2.2.4.4. Integravimas (1 val.)
Integravimas — tai konsultanto gebėjimas paversti
konsultavimą vientisu, kryptingai vykstančiu procesu,
kuriame gilėja ir tarpasmeninis konsultanto bei kliento
santykis, ir kliento problemų suvokimo lygis. Integravimas — tai kai konsultantas ir į klientą, ir į tai, kas vyksta
čia ir dabar reaguoja taip spontaniškai ir natūraliai, jog
nei jis pats, nei klientas nepastebi, kokias konsultavimo
technikas ir poveikio priemones jis naudoja. Trečiasis
integravimo aspektas apibūdinamas kaip konsultanto
mokėjimas lanksčiai pasirinkti tinkamiausias konkrečiai
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situacijai ir konkrečiam klientui konsultavimo priemones.
Kitaip tariant, konsultantas nėra rigidiškai prisirišęs prie
vieno konsultavimo modelio ar teorijos, juolab neapsiriboja viena ar keliomis gerai įvaldytomis technikomis, bet
natūraliai integruoja į savo elgesį visus anksčiau išnagrinėtus konsultavimo įgūdžius.
Toliau vadovas organizuoja pratybas, parinkdamas
konsultavimo dalyvius ir paaiškindamas užduotį. Pabaigus vaidybinę konsultaciją, grupė analizuoja pastebėtas
konsultanto pastangas integruoti įvairius konsultavimo
įgūdžius.
Užduoties instrukcija. Iki šiol mes analizavome ir
lavinome atskirus, pavienius konsultavimo įgūdžius.
Atėjo laikas bandyti juos integruoti į vieningą konsultavimo seansą. Dabar sumodeliuosime konsultavimo
situaciją, kai nei konsultantui, nei klientui nepateikiami
jokie išankstiniai apribojimai ar nurodymai. Tiesiog klientas pasirenka temą ar problemą, kurią nori išspręsti, o
konsultantas stengiasi panaudoti kuo įvairesnes reagavimo formas. Konsultacija bus nutraukta tik abipusiu,
t. y. konsultanto ir kliento, sutarimu. Grupė nesikiša į
konsultavimo eigą, tik stebi ją ir individualiai pasižymi
savo pastabas.

3.2.3. DARBAS PAGAL MODULĮ „INDIVIDUALAUS KONSULTAVIMO, GALIMYBIŲ IR POREIKIŲ VERTINIMO, VEIKLOS PLANAVIMO BEI
SAVIREALIZACIJOS MODULIS“(14 val. aud. darbo
ir 50 val. sav. darbo)
Toliau nuosekliai aptarsime kiekvieną susirinkimą ir
išsiaiškinsime, kaip praktiškai dirbti su tikslinės grupės
asmenimis, naudojantis anksčiau parengtu moduliu ir įgytomis konsultavimo žiniomis bei įgūdžiais. Pateiktose metodinėse rekomendacijose bus konkrečiai nurodoma, kokia
padalomąja medžiaga remtis, ką turi daryti konsultantas ir
kokią medžiagą pateikti konsultuojamam jaunuoliui.
3.2.3.1. Individualaus konsultavimo apibūdinimas (pirmas susitikimas) (2 val.)
Pirmiausia aptarsime darbo su tikslinės grupės jaunuoliu
pradžią, t. y. pirmąjį susitikimą su juo. Galimas dalykas, kad
pareigūnas, kuris įgyvendins analizuojamą modulį, dirbs
su teisės pa-žeidėju, kurį jau spėjo pažinti, turėjo reikalų
anksčiau, žino jo asmens bylą, pažįsta jo aplinką, gyvenimo
situaciją ir pan. Tuomet čia pateiktos rekomendacijos pirmam
susitikimui netiks, jas reikėtų koreguoti. Išankstinis žinojimas
ir jau susiformavęs santykis gali padėti dirbti pagal naują modulį, bet gali ir trukdyti (pavyzdžiui, jei susiklostė stereotipai,
priešiškumas). Tačiau, įgyvendindamas projekto programą ir
konsultavimo modulį, pareigūnas imasi naujo — konsultanto
vaidmens, kurio funkcija yra ne tiek kontroliuoti, kiek teikti
psichologinę pagalbą (t. y. konsultuoti). Todėl bet kuriuo
atveju pirmo susitikimo naujam vaidmeniui galioja tie patys
tikslai ir taisyklės, kaip ir susitikus su klientu pirmą kartą.
Pirmo susitikimo su konsultuojamuoju tikslas (žr. PM
3) — apibrėžti bendradarbiavimo ir konsultacijų tikslą

bei sąlygas. Ten pat yra suformuluoti ir pirmo susitikimo
uždaviniai:
 Užmegzti psichologinį kontaktą.
 Išsiaiškinti abipusius lūkesčius.
 Nustatyti bendradarbiavimo taisykles.
Siekdamas užmegzti konsultavimui būtiną psichologinį kontaktą su klientu, konsultantas turi susipažinti (tinka
prisistatyti, paminint savo vardą, paspaudžiant ranką, taip
išreiškiant nuoširdų draugiškumą). Toliau tinka paklausti
jaunuolio vardo, pasiūlyti jam patogiai įsitaisyti, pasikeisti
keliomis mandagumo frazėmis (pvz., ar nebuvo sunku
atvažiuoti?). Galima paklausti, kaip geriau į jį kreiptis: tu
ar jūs. Toliau naudinga supažindinti su konsultacijos procedūra, suprantamai ir paprastai paaiškinti konsultavimo
tikslą, kurio esmė (žr. PM 3): „Padėti tau/jums pažinti save,
įvertinti tavo/jūsų galimybes ir poreikius, padėti parengti
asmeninės veiklos ir savirealizacijos planą. Tai yra sudėtinė
tavo/jūsų profesinio projekto rengimo dalis“.
Konsultantui priklauso pirmojo klausimo teisė. Kadangi svarbu išsiaiškinti ir, jei reikia, pakoreguoti kliento lūkesčius konsultavimo atžvilgiu, galima pradėti nuo atviro
tipo klausimų, pvz.: „Ką norėtumėte pirmiausia sužinoti?“,
„Kaip įsivaizduojate mūsų tolesnį darbą?“ arba „Kaip
manai, kas čia toliau vyks?“. Svarbu dėmesingai išklausyti
kliento žodžius, kokie absurdiški jie atrodytų, ir atspindėti jų turinį ir/arba už jų slypinčius jausmus (pavyzdžiui,
„atrodo, esi gerokai sunerimęs, nežinai, ko tikėtis“). Taigi
pirmiausia reikia išsiaiškinti, ko jaunuolis tikisi iš konsultavimo ir konsultanto, o tik po to pereiti prie paaiškinimo,
ko iš jo tikisi konsultantas. Svarbu pasiekti abipusį šių
klausimų supratimą ir jį užtvirtinti, susitarus dėl tolimesnio bendradarbiavimo taisyklių (žr. PM 3).
Jaunuoliui reikia perskaityti parengtą taisyklių sąrašą ir
paprašyti paaiškinti, ką apie jas mano, ar su jomis sutinka
ir pan. Viso šio, atrodytų, paprasto pokalbio metu galima
sukurti gerą pasitikėjimo ir produktyvaus darbo pamatą
bei gauti naudingos informacijos apie jaunuolio asmenybę,
būdingiausius jo elgesio bruožus, į kuriuos verta atsižvelgti
tolimesniame darbe. Bet tam reikia dėmesingai klausytis,
neužmiršti laiku ir vietoj taikyti kitas aktyvaus klausymo
technikas, išdėstytas „Konsultavimo praktikos“ skyriuje, t.
y. paskatinti, padrąsinti, nuraminti, pateikti atvirus klausimus, perfrazuojant, apibendrinant, patikslinant atspindėti
kalbančiojo jausmus ir mintis.
Aptarus minėtus klausimus, t. y. išsiaiškinus jaunuolio
nuomonę ir suderinus ją su konsultanto, reikia pasiūlyti
konsultuojamajam užpildyti jau patikslintų savo lūkesčių
protokolą (žr. PM 3).
Pokalbio pabaigoje reikia susitarti dėl kito susitikimo
laiko ir paaiškinti kito susitikimo tikslus, kokiai temai bus
skirtas kitas susitikimas. Laikantis programos nuoseklumo,
turėtų būti išsiaiškinti konsultuojamo asmens socialinės
integracijos barjerai, t. y. tie sunkumai ir apribojimai, kurie
jaunuoliui trukdo gyventi ir jį, ir visuomenę tenkinantį
gyvenimą. Iki kito susitikimo konsultantas turėtų susipažinti su jaunuolio asmens byla, visais jo elgesio stebėjimo
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įrašais, t. y. pabandyti įvertinti kriminogeninius jo poreikius. Būtų etiška informuoti jaunuolį apie tai.
3.2.3.2. Socialinės integracijos barjerų nustatymas (antras susitikimas) (2 val.)
Susitikimo tikslas (žr. PM 3.2.) — išsiaiškinti socialinės integracijos barjerus, individualius jaunuolio poreikius
ir jų patenkinimo galimybes.
Uždaviniai:
 Aptarti potencialius socialinės integracijos barjerus.
 Išanalizuoti kriminalinio elgesio riziką didinančius
faktorius.
 Išsiaiškinti pasiekiamus informacijos ir pagalbos
šaltinius.
 Padėti suvokti savo atsakomybę ir jos ribas.
Šio susitikimo metu konsultantas turi vadovautis
padalomoje medžiagoje išdėstyta informacija bei savo
patirtimi ir nuosekliai aptarti modulyje numatytas temas.
Konsultacinis pokalbis nėra vien monologas, konsultanto paskaita ar instrukcijos. Todėl ir turint nuorodas bei
metodinę informaciją, reikia ne tiek dėstyti, bet kalbėtis,
t. y. organizuoti ir vystyti dialogą. Tad pokalbio pradžioje
reikia nurodyti, kokiomis temomis šiandien kalbėsitės ir
patikinti, kad svarbiausia šiame pokalbyje bus ne konsultanto, o konsultuojamo jaunuolio nuomonė, todėl labai
svarbu, kad jis laisvai ir atvirai ją išreikštų, klaustų ir drąsiai ginčytųsi, jeigu nesutiks su konsultanto teiginiais. Taip
pat svarbu neužmiršti atvirų klausimų, kliento minčių ir
jausmų atspindėjimo, kurie tikrai padės ir konsultantui, ir
jaunuoliui giliau pažinti jo poziją ir formuoti teisingesnį,
objektyvesnį požiūrį.
Pirmoji pokalbio tema — bausmės ir laisvės suvokimas
(žr. PM 3.2.1.). Konsultantas gali pradėti atviru klausimu:
„Kaip tu manai, kur prasideda ir baigiasi tavo LAISVĖ?“.
Ypač svarbu pastebėti ir reaguoti į jaunuolio minčių, vertinimų, ketinimų prieštaravimus. Jeigu jaunuoliui sunkiai
sekasi reikšti savo mintis arba jis nesugeba teisingai suprasti klausimo, reikia prisitaikyti prie jo tempo ir galimybių,
daugiau aiškinti ir komentuoti, dažniau padrąsinti. Kitas,
mažesnį psichologinį poveikį darantis, bet paprastesnis
konsultantui šios temos pateikimo būdas — perskaityti
konsultuojamajam PM 3.2.1. išdėstytas mintis ir paprašyti jaunuolio pakomentuoti jas. Galima paklausti: „Ką tu
apie tai galvoji?“. Apskritai būtų prasminga pasiekti, kad
jaunuolis suprastų, jog lygtinė bausmė — tai jo jėgų, proto
ir padorumo išbandymas. Jeigu tai nepavyksta, naudinga
pokalbį šia tema užbaigti pasiūlymu pagalvoti apie tai ir
grįžti prie klausimo kitą kartą.
Kita tema, kuri turi būti analizuojama, — asmeninės
problemos, trukdančios konsultuojamam jaunuoliui
įsilieti į visuomenę, tapti naudingu jos nariu. Metodinė
informacija, kuria reikia remtis, pateikta PM 3.2.2.
Konsultantas turėtų paaiškinti, kad „jeigu pasirenki
laisvę, o ne kalėjimą, turi pažinti, apsvarstyti ir teisingai
įvertinti tuos sunkumus ir rūpesčius, su kuriais daugelis
susiduria kelyje į tikrąją laisvę. Tam ir skirsime tolimesnio
pokalbio laiką. Aptarsime tokius klausimus: kokie sunku-

mai paprastai iškyla kelyje į laisvę? Ar jie būdingi ir tau?
Kaip galėtum geriau juos įveikti? Labai svarbu, kad tavo atsakymai į šiuos klausimus būtų konkretūs, aiškūs, paremti
konkrečia tavo gyvenimo situacija“.
Visos sritys, kurias reikia aptarti ir išsiaiškinti, išvardintos 1 lentelėje, esančioje PM 3.2.2. Šioje lentelėje suformuluoti ir klausimai, kuriuos konsultantas turi pateikti
konsultuojamajam. Nuosekliai aptariant pateiktus klausimus, svarbu išskirti individualius sunkumus, su kuriais
kiekvienoje srityje susiduria arba, tikėtina, susidurs konsultuojamas jaunuolis. Šiuos sunkumus reikia bendromis
pastangomis įvardinti ir surašyti į Individualių sunkumų
protokolą (2 lentelė, PM 3.2.2.).
Užpildžius Individualių sunkumų protokolą, kartu su
konsultuojamu jaunuoliu reikia nuosekliai tuos sunkumus išanalizuoti, apsvarstyti jų rimtumo lygį ir realias
jaunuolio galimybes susidoroti su jais. Pabaigoje reikia
reziumuoti vykusio pokalbio rezultatus ir susitarti dėl kito
susitikimo.
3.2.3.3. Kriminalinio elgesio rizikos vertinimas (trečias
susitikimas) (2 val.)
Šio susitikimo tikslas — įvertinti konkretaus jaunuolio
rizikos įsitraukti į delinkventinę arba nusikalstamą veiklą
riziką bei nustatyti kriminogeninius jo poreikius, t. y.
tokius poreikius, kuriuos patenkinus tokia rizika sumažėtų
(pvz., užimtumas, gydymas nuo priklausomybės narkotikams, emocinių problemų sprendimas, socialinių įgūdžių
mokymas ir kt.). PM 3.3.1. yra pateiktas tekstas, kuriuo
konsultantas gali pradėti šios temos aptarimą. Toliau
lentelėje yra nurodyti klausimai, kuriuos konsultantas
turi pateikti jaunuoliui. Konsultantas neturi užmiršti, jog
pokalbis bus prasmingas ir naudingus pokyčius skatins tik
tuo atveju, jeigu jaunuolis jausis saugiai, bus dėmesingai
išklausytas ir paskatintas.
Apibendrinant rizikos ir kriminogeninių poreikių
vertinimą bei anksčiau nustatytus jaunuolio sunkumus,
reikia įvardinti poreikius, kurių patenkinimas sumažintų
teisės pažeidimų, delinkvencijos ar nusikaltimų pakartojimo riziką ir palengvintų socialinę konsultuojamo asmens
integraciją. Tam reikia užpildyti Individualių poreikių
protokolą, kuris yra pateiktas PM 3.3.2. Šį darbą atlieka
konsultantas kartu su konsultuojamuoju, padėdamas jam
suformuluoti teiginius. Svarbu neužmiršti, kad konsultuojamo jaunuolio poreikiams nustatyti ir prasmingai
protokolą užpildyti padės susipažinimas su papildomais,
objektyvią informaciją apie jaunuolio situaciją ir jo elgesį
suteikiančiais šaltiniais.
Trečią susitikimą rekomenduojama užbaigti pokalbiu
apie jaunuoliui prieinamą socialinę paramą ir pagalbą, jam
reikiamos informacijos šaltinius. Padalomoje medžiagoje PM
3.3.3. pateikta instrukcija konsultantui, ką jis galėtų sakyti
konsultuojamajam, skatindamas apsvarstyti šį klausimą.
Pokalbis baigiamas jo rezultatų apibendrinimu, susitarimu dėl kito susitikimo laiko ir draugiško atsisveikinimo. Jei tik yra už ką, būtina teigiamai įvertinti jaunuolio
pastangas, pasidžiaugti, kad buvo gerai padirbėta.
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3.2.3.4. Asmeninių tikslų iškėlimas ir planavimas (ketvirtas susitikimas) (2 val.)
Šio susitikimo tikslai ir uždaviniai, kuriuos konsultantas
pasako pokalbio pradžioje, pristatyti PM 3. 4. Praktiškai
šiame susitikime siekiama išmokyti konsultuojamą jaunuolį
svarstyti ir kelti jam svarbius bet kokios srities tikslus.
Pirmiausia konsultantas supažindina su pagrindinėmis tikslų kėlimo ir formulavimo taisyklėmis ir pateikia
platesnius paaiškinimus/komentarus, kurie nuosekliai
išdėstyti padalomoje medžiagoje PM 3.4.1. Po to perskaito
padalomojoje medžiagoje suformuluotą užduotį ir paprašo konsultuojamojo užpildyti Asmeninių tikslų protokolą,
kuris yra PM 3.4.2. Atliekant užduotį ir pildant protokolą konsultantas padeda klientui suformuluoti mintis,
patikslina jas, atsako į kilusius klausimus bei paskatina ir
pagiria, kai tik prasminga tai daryti.
Po to pereinama prie iškelto tikslo siekimo planavimo
ir vertinimo. Visa informacija konsultantui, kurią jis nuosekliai turėtų perteikti ir padėti suprasti klientui, bei praktinio pobūdžio užduočių, skirtų klientui (jei trūksta laiko
arba jaučiamas kliento nuovargis, jas reikia formuluoti
kaip svarankiško kliento darbo užduotis), instrukcijos yra
pateiktos padalomojoje medžiagoje PM 3.4.3.
PM 3.4.4. pateiktos „auksinės mintys“, t. y. žinomų
autorių mintys, atspindinčios humanistines vertybes ir
nuostatas. Konsultantas turėtų jas perskaityti ir aptarti
kartu su klientu.
Ketvirtas susitikimas baigiamas savarankiško darbo
užduoties klientui suformulavimu (žr. PM 3.4.5.). Prieš atsisveikindamas konsultantas gali paprašyti kliento įvertinti
susitikimą, paklausdamas: „Kas tau atrodo svarbu iš to, kas
šiandien čia vyko?“.
3.2.3.5. Pozityvių nuostatų įsitvirtinti darbo rinkoje
formavimas (penktas susitikimas) (2 val.)
Šio susitikimo pradžioje laikas pasitikslinti, kaip
konsultuojamas jaunuolis vertina vykusius susitikimus.
Konsultantas galėtų replikuoti, kad „konsultavimas jau
persirito į antrą pusę“ arba kad „didžioji darbo dalis jau
nuveikta“ ir suformuluoti klientui kelis atviro tipo klausimus, pavyzdžiui, ką jaunuolis mano apie iki šiol vykusius
susitikimus arba kas pasikeitė, palyginti su pirmuoju susitikimu. Dėmesingai išklausęs atsakymą, konsultantas turi
atspindėti atsakymo esmę ir ypač jausmus. Taip pat tiktų
atskleisti ir savo patyrimą bei nuomonę.
Po to konsultantas turi pakviesti tęsti darbą ir pasvarstyti šiam susitikimui numatytus klausimus. Pirmasis — ar
darbas yra vertybė? Nuosekli pokalbio eiga, konsultantui
būtina informacija yra pateikta PM 5.1. Šioje medžiagoje
yra suformuluotos ir praktinės užduotys konsultuojamajam, kurias galima siūlyti atlikti savarankiškai, bei tinkamos konsultanto reakcijos ir galimi jo komentarai.
Kitas pokalbio etapas — perėjimas prie klausimo apie
nedarbą. Formuojant teigiamą darbinę motyvaciją labai
svarbu padėti konsultuojamajam teisingai suprasti socia-

lines, teisines ir psichologines nedarbo pasekmes. Visa šių
klausimų svarstymo eiga detaliai aprašyta PM 5.2. Jeigu
atrodo, kad jaunuolis nesuvokia nedarbo kaip problemos
arba nelinkęs gilintis į šį klausimą, galima pasiūlyti jam
pasitikrinti savo supratingumą ir atlikti užduotį: paklausyti teiginio ir įvertinti, ar jis teisingas, ar klaidingas. Šie
teiginiai kartu su informacija konsultantui, kaip specialistai komentuoja kiekvieno teiginio teisingumą, pateikti
priede Nr. 1.
Paskutinis, bet ne mažiau svarbus klausimas, kurį
rekomenduojama aptarti, — laimėtojo arba pralaimėtojo
pozija, kurią kiekvienas žmogus užima gyvenime ir konkrečiose situacijose. Aptarimo eiga ir praktinės užduotys,
kurias konsultantas siūlo atlikti klientui iki kito susitikimo
(t. y. svarankiško darbo užduotys), yra detaliai aprašytos
padalomoje medžiagoje PM 5.3.
Susitikimo pabaigoje įvertinamas nuveiktas darbas,
susitariama dėl kito susitikimo ir atsisveikinama.
3.2.3.6. Individualios profesinės karjeros planavimas
(šeštas susitikimas) (2 val.)
Konsultantas supažindina konsultuojamąjį su šio susitikimo tikslais ir uždaviniai (žr. PM 6). Pirmas aptariamas
klausimas susijęs su savęs pažinimu siekiant pasirinkti
profesiją. Konsultanto veiksmai ir pokalbio eiga pateikta
padalomojoje medžiagoje PM 6.1. Atkreiptinas dėmesys į
tai, kad joje suformuluotoms užduotims klientui reikia pakankamai daug laiko, todėl jos skirtos savarankiškam jaunuolio darbui. Tačiau konsultanto pareiga — jas peržiūrėti
kartu su konsultuojamuoju, pašalinti visus neaiškumus ir
suformuoti pakankamą motyvaciją jas rimtai atlikti, dėl
to konsultantas turi paprašyti į kitą susitikimą atsinešti
atliktos užduoties rezultatus, nes į juos bus atsižvelgta
tolimesniame darbe.
Kitas pokalbio etapas — susipažinimas su savianalizės
planu, pateiktu PM 6.2., ir aptarimas to, ką ir kaip reikia
analizuoti. Susitariama dėl terminų, t. y. iki kada ši užduotis turės būti atlikta.
Dar viena šešto susitikimo užduotis — paskatinti
konsultuojamą jaunuolį susipažinti su profesijų pasauliu.
PM 6.3. pateikiamos tam tikros šio proceso gairės, tačiau
pagrindinė reikiama informacija ir mokėjimai turi būti
jau suformuoti pirmojo šios programos modulio, skirto
profesiniam informavimui, kontekste. Todėl konsultantas
turėtų tik priminti profesijos aprašo schemą, suformuluoti
savarankiško darbo užduotį ir instruktuoti, kaip ją atlikti
(žr. PM 6.3).
Konsultuojamajam pasiūloma savarankiškai susipažinti su informacija apie verslininkystę, pateikta priede Nr.
2, ir svarbiais savanoriško darbo privalumais, išvardintais
priede Nr. 3.
Paskutinė šio susitikimo užduotis — padėti konsultuojamajam suvokti ir tinkamai įvertinti apribojimus, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis profesiją ir darbą. Remian-
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tis padalomosios medžiagos PM 6.4. informacija, reikia
informuoti ir skatinti klientą išanalizuoti savo apribojimus
ir surašyti savo mintis į atitinkamą protokolą (žr. PM 6.4.).
3.2.3.7. Profesijos įgijimo/darbinės veiklos plano parengimas (septintas susitikimas) (2 val.)
Šis susitikimas yra paskutinis. Jo tikslai ir uždaviniai
išvardinti PM 7. Šio susitikimo metu konsultantas turi
integruoti visus atliktos savianalizės rezultatus ir padėti
klientui parengti realistišką ir konkretų jo būsimos darbinės veiklos planą.
Savianalizės suvestinės schema yra pateikta padalomojoje medžiagoje PM 7.1. Vadovaudamasis šia schema,
konsultantas apibendrina visus jam ir klientui žinomus
duomenis, užduočių protokolus bei nustatytus faktus ir
formuluoja atitinkamus teiginius. Kiekvienas apibendrinimas, atsižvelgus į kliento nuomomę, turi būti patikslintas.
Tik tuomet, kai klientas visiškai sutinka su formuluote, ji
užrašoma į suvestinės protokolą. Taigi pirmąją paskutinio
susitikimo užduotį atlieka konsultantas, bendradarbiaudamas su klientu. Atliekant antrąją užduotį — rengiant
profesijos įsigijimo ir darbinės veiklos planą, konsultantas
perleidžia iniciatyvą klientui ir grįžta prie konsultavimo
funkcijų — padeda klientui atlikti šią užduotį. Klientas užpildo Profesinių tikslų protokolą (žr. PM 7.2.) ir jį pasirašo.
Baigiamajame konsultavimo etape klientas skatinamas
pasidalinti patyrimu, mintimis ir jausmais, sukauptais per
visą konsultavimo laikotarpį. Konsultantas gali pasiūlyti
apibendrinti ir suformuluoti išvadas bei padėti kuo tiksliau ir konkrečiau įvardinti tuos pokyčius, kurie įvyko per
susitikimus. Svarbu, kad klientas atskleistų savo nuomonę, kokia ji bebūtų, o nekalbėtų konsultanto autoriteto,
draugų nuomonės ar kitų išorinių aplinkybių skatinamas.
Jeigu klientui sunku aiškiau išreikšti savo mintis, tą gali
padaryti ir pats konsultantas, arba galima pasiūlyti klientui
pabūti mokytoju ir balais įvertinti, kiek pokalbiai buvo
jam naudingi, įdomūs. O paskui paprašyti paaiškinti,
kodėl vertinimai būtent tokie. Atsisveikindamas konsultantas gali nuoširdžiai palinkėti sėkmės, paspausti ranką
ir paaiškinti realią perspektyvą, kuri gali būti pasirinkta
iš dviejų alternatyvų: arba konsultantas palieka galimybę,
kilus sunkumams, vėl kreiptis į jį patarimo ar pagalbos (t.
y. pasakyti, kad „durys pas jį visada lieka atviros“), arba
šis susitikimas yra paskutinis.

3.2.4. METODINĖS REKOMENDACIJOS
Pratarmė
Metodinės rekomendacijos turi padėti lektoriams efektyviai ir kūrybiškai perteikti pareigūnams būtinas žinias,
formuoti tinkamas jų nuostatas ir individualaus konsultavimo įgūdžius. Pagrindinis šios metodinės medžiagos tikslas — išaiškinti, ką ir kaip reikia perteikti pareigūnams,
kad jie gebėtų savo darbe tikslingai pasinaudoti Individualaus konsultavimo, galimybių ir poreikių vertinimo, veiklos
planavimo bei savirealizacijos moduliu.
Metodines rekomendacijas sudaro keturios dalys.
Pirmosios trys atitinka pagrindines Individualaus konsul-

tavimo, galimybių ir poreikių vertinimo, veiklos planavimo
bei savirealizacijos modulio veiklas, atskleidžiančias, kokią
informaciją ir kokiu būdu reikia padėti įsisavinti pareigūnui, kokias praktines ir savarankiško darbo užduotis
suformuluoti ir padėti atlikti studijose minėtą modulį,
kaip paskirstyti auditorinio ir savarankiško darbo laiką.
Ketvirtoji dalis — priedai/dalomoji medžiaga, apimanti
mokslinės informacijos fragmentus, papildomų užduočių
instrukcijas, savarankiško darbo užduotis. Prieduose yra
pateikta visa ta medžiaga, kuri turi pasiekti pareigūnus
per jų rengimą dirbti su rizikos grupės vaikais ir jaunuoliais. Lektoriai turėtų gebėti konsultuoti pareigūnus,
teikti jiems grįžtamąjį ryšį apie savarankiško darbo
užduočių atlikimą. Todėl ypač svarbus lektorių uždavinys
— tinkamai instruktuoti ir padėti atlikti bei kartu aptarti
savarankiško darbo užduotis. Apskritai programoje yra
numatytas ir pareigūnų, ir tikslinės grupės jaunuolių
savarankiškas darbas. Pareigūnams skirtos užduotys turi
padėti įtvirtinti teorines konsultavimo žinias, lavinti jų
praktinius įgūdžius (tam skiriamos 24 val.) bei padėti
efektyviai įgyvendinti modulį (tikrinti jaunuolių užduotis, analizuoti ir apibendrinti praktinio modulio pritaikymo patirtį ir pan. Tam skiriamos net 56 val.). Rekomenduojama, kad kieviena pareigūno savarankiško darbo
užduotis būtų fiksuojama individualiame pareigūno
Savarankiško darbo dienoraštyje. Kai kurioms užduotims
yra parengti ir specialūs protokolai, kuriuos reikėtų įsegti
į Savarankiško darbo dienoraštį.
Aprašant užduoties atlikimą rekomenduojama nurodyti:
a) užduoties atlikimo datą;
b) tikslą;
c) rezultatus;
d) asmeninį patyrimą (įžvalgas, refleksijas, pastabas).
Pareigūnų patyrimui įgyvendinant programos modulius aptarti numatytas baigiamasis mokymų seminaras.
3.2.4.1. Konsultavimo teorija
Konsultavimo teorinių klausimų analizei ir užduotims atlikti rekomenduojama skirti 6 savarankiško darbo valandas (po 2 val. kiekvienai temai, kurių yra trys).
3.2.4.1.1. Konsultavimo samprata
Kiekvienas pareigūnas, norintis efektyviai dirbti
individualų darbą su tiksline grupe, turi žinoti profesionalaus konsultavimo pagrindus. Atsižvelgus į tai, kad
pareigūnai, dirbantys su Asmeninės motyvacijos ir profesinio ugdymo programa, turės individualiai konsultuoti
jaunuolius, padėdami jiems profesiškai apsispręsti ir
parengti tolimesnės profesinės veiklos planą, pirmiausia
reikia išsiaiškinti:
a) kas yra individualus konsultavimas, kuo jis skiriasi
nuo psichoterapijos, paprasto pokalbio ar pamokos?
b) kokia paprastai būna konsultavimo strategija arba
struktūra?
c) kokia yra privaloma profesionalaus konsultavimo
etika?
Šių klausimų analizei ir užduotims atlikti rekomenduojama skirti 2 savarankiško darbo valandos.
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Užduotys savarankiškam darbui
1. Atidžiai perskaitykite 1 priedo 1.1. skyrelį. Atsakykite
į lentelėje išvardintus kontrolinius klausimus. Jei kyla
sunkumų atsakant, grįžkite prie teksto.
2. Atlikite suformuluotą užduotį ir jos rezultatus užrašykite į Savarankiško darbo dienoraštį.

1 lentelė. Temos eiliškumas, priedo poskyris/padalomoji
medžiaga, rekomenduojamas val. sk.
Eilės
Nr.
1

3.2.4.1.2. Konsultavimo tikslai ir struktūra
Kiti klausimai, kuriuos būtina gerai suprasti, yra susiję
su konsultavimo tikslais ir konsultavimo proceso bei atskiros konsultacijos struktūra (2 val.). Teorinė informacija
apie konsultavimo tikslus yra pateikta 1 priedo 1.2. dalyje.
Konsultacinis pokalbis, kaip ir visas konsultavimo
procesas, turi būti nuoseklus, struktūruotas. Toliau susipažinkime su tipiška konsultavimo eiga. Plačiau šis klausimas
aptartas 1 priedo 1.3. skyrelyje.
Užduotys savarankiškam darbui
1. Atidžiai perskaitykite 1 priedo 1.2. skyrelį. Atlikite
skyrelio pabaigoje suformuluotą užduotį. Savo atsakymus surašykite į užduoties protokolą.
2. Atidžiai perskaitykite 1 priedo 1.3. skyrelį. Atlikite
dvi nurodytas užduotis. Atsakykite į kontrolinius
klausimus.
3.2.4.1.3. Konsultavimo etika
Dar vienas svarbus klausimas, neišvengiamai kylantis
rengiant konsultantus, — konsultavimo etikos klausimas.
Plačiau apie tai rašoma 1 priedo 1.4. skyrelyje. Kad žinios
apie konsultavimo etiką būtų tvirtesnės, šiame skyrelyje
yra siūloma atlikti ir praktines užduotis.
Užduotis savarankiškam darbui
Nuosekliai perskaitykite 1 priedo 1.4. skyrelyje pateiktą
informaciją. Po kiekviena pastraipa yra suformuluota užduotis. Užduočių atsakymus surašykite į Savarankiško darbo
dienoraštį.
3.2. 4.2. Konsultavimo praktikumas
Konsultavimo praktikumui rekomenduojama skirti
16 savarankiško darbo valandų. Prie kiekvienos šio
skyriaus temos yra nurodomas ir jai įsisavinti rekomenduojamas valandų skaičius.
Kas yra baziniai konsultavimo įgūdžiai ir kodėl jie
yra pagrindiniai? Informacija, leidžianti atsakyti į šiuos ir
kitus su jais susijusius žinotinus klausimus, yra pateikta 2
priede. Tolimesnis savarankiškas darbas yra skirtas konkretiems konsultavimo įgūdžiams lavinti. Žemiau esančioje lentelėje pateikiame šio skyriaus nagrinėjamų temų
pavadinimus bei rekomenduojamą savarankiško darbo
valandų skaičių.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Temos
Pagrindindinių įgūdžių samprata
Neverbalinis dėmesingumas ir
stebėjimas
Aktyvus klausymas
Minimalus paskatinimas
Minčių (turinio) atspindėjimas
Jausmų atspindėjimas
Klausimų pateikimas
Tylos pauzės
Aukštesnieji (sudėtingesni)
įgūdžiai
Konfrontacija
Atsiskleidimas
Struktūravimas ir integravimas

Sav.
2 priedo
darbo
poskyris
val.
2.1.
1
2.2.

2

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.

9
2
2
2
2
1
6

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.

2
2
2
Iš viso:
18

Reikia nuosekliai susipažinti su šiais pirminiais ir aukštesnio lygio (sudėtingesniais) įgūdžiais:
a) Pirminiai konsultavimo įgūdžiai:
– neverbalinis dėmesingumas ir stebėjimas;
– klausinėjimas;
– turinio atspindėjimas;
– jausmų atspindėjimas.
b) Sudėtingesni, aukštesnio lygio baziniai konsultavimo įgūdžiai:
– atsiskleidimas;
– konfrontacija;
– interpretavimas ir apibendrinimas;
– struktūravimas;
– integravimas.
Užduotys savarankiškam darbui
1. Atidžiai perskaitykite 2 priedo 2.1. skyrelį ir atsakykite į suformuluotus kontrolinius klausimus. Atlikite
praktinę užduotį.
2. Nuosekliai, aukščiau išdėstyta eilės tvarka (žr. 1 lentelę), išanalizuokite kiekvieno įgūdžio aprašymą nurodytuose 2 priedo poskyriuose. Atlikite aprašymuose nurodytas praktines užduotis. Atsakykite į aprašymuose
suformuluotus kontrolinius klausimus. Savarankiško
darbo dienoraštyje aprašykite savi patyrimą.
3.2.4.3. Darbas pagal modulį
Moduliui įgyvendinti yra skiriama 40 auditorinių ir 56
savarankiško darbo valandos, iš jų 28 pareigūnui ir 28 jaunuoliui. Iš viso modulyje yra numatytos 7 veiklos. Tad kiekvienai iš jų realizuoti tiek pareigūnui, tiek tikslinės grupės
jaunuoliui yra skiriama po 4 savarankiško darbo valandas.
Kaip jau minėta, visoms septynioms modulio veikloms
realizuoti numatyta skirti 40 auditorinių valandų. Jos turi
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būti suskirstytos į susitikimus/konsultacijas (iš viso 20
susitikimų, vieno susitikimo trukmė — 2 val.). 2 lentelėje
pateikiama informacija apie auditorinių susitikimų temas,
atitinkančias modulyje numatytas veiklas, rekomenduojamą joms skirtų susitikimų skaičių ir laiką.

žinojimas ir jau susiformavęs santykis gali padėti dirbti
pagal naują modulį, bet gali tam ir trukdyti (pavyzdžiui, jei
jau susiklostė stereotipai, priešiškumas). Tačiau, įgyvendindamas projekto programą ir konsultavimo modulį, pareigūnas imasi naujo — konsultanto vaidmens, kurio funkcija
yra ne tiek kontroliuoti, kiek teikti psichologinę pagalbą (t.

2 lentelė. Susitikimų temos, skaičius ir laikas
Eilės
Veiklos
Nr.
1
3.1. Individualaus konsultavimo apibūdinimas
2
3.2. Socialinės integracijos barjerai
3
3.3. Asmeninių tikslų iškėlimas ir planavimas
4
3.4. Pozityvių nuostatų formavimas
5
3.5. Profesinės karjeros planavimas
6
3.6. Pradinis profesinis projektas
7
3.7. Profesijos/darbo įgijimo planavimas
3.8. Individualaus konsultavimo ir perspektyvų įverti8
nimas
Iš viso:
Toliau nuosekliai aptarsime, kaip, panaudojus anksčiau
parengtą modulį ir pritaikius įgytas konsultavimo žinias
bei įgūdžius, praktiškai dirbti su tikslinės grupės asmenimis. Šio skyriaus metodinėse rekomendacijose bus nuosekliai nurodyta, kaip vykdyti modulyje numatytas 7 veiklas,
kokia dalomąja medžiaga, esančia 3 priede, remtis, ką turi
daryti konsultantas, kokią padalomąją medžiagą pateikti
konsultuojamam jaunuoliui, kokias užduotis atlikti auditorijoje ir kokias skirti savarankiškam jaunuolio darbui.
Kaip jau buvo minėta, pareigūnai turi gauti visą spausdintą padalomosios medžiagos (t. y. visų priedų) egzempliorių. Rekomendacijos yra pateikiamos pagal Individualaus
konsultavimo, galimybių ir poreikių vertinimo, veiklos
planavimo bei savirealizacijos modulio veiklų nuoseklumą.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iki šio modulio tikslinės
grupės jaunuolis jau turi būti praėjęs mokymus pagal I,
grupinio profesinio informavimo modulį ir atlikęs jame
numatytas užduotis, t. y. išmokęs naudotis paieškomis
internete, yra susipažinęs su profesijų pasauliu, ištyrinėjęs
savo pomėgius, interesus, atlikęs gebėjimų testus ir kt. II
individualaus darbo modulis turi padėti jam profesiškai
apsispręsti, parengti asmeninių tikslų planus ir paruošti
toliau dirbti pagal III programos modulį, t. y. mokymą per
darbinę veiklą.
3.2.4.3.1. I susitikimas: Kas yra konsultavimas?
I susitikimas su konsultuojamu jaunuoliu turi padėti
tinkamą tolimesnio darbo pamatą. Rekomenduojama
trukmė — 2 val. Pagrindiniai šio susitikimo tikslai:
1. S ukurti teigiamą psichologinį santykį.
2. Apibrėžti bendradarbiavimo ir konsultacijų tikslą,
uždavinius bei sąlygas.
Pirmiausia aptarsime darbo su tikslinės grupės jaunuoliu pradžią, t. y. pirmąjį susitikimą su juo. Galimas dalykas,
kad pareigūnas, kuris įgyvendins analizuojamą modulį,
dirbs su teisės pažeidėju, kurį jau spėjo pažinti, turėjo reikalų anksčiau, žino jo asmens bylą, pažįsta jo aplinką, gyvenimo situaciją ir pan. Tuomet čia pateiktos rekomendacijos
pirmam susitikimui netiks, jas reikėtų koreguoti. Išankstinis

Susitikimų skaičius (susitikimo numeris)
1 (I)
3 (II, III, IV)
3 (V,VI,VII)
3 (VIII, IX, X)
3 (XI,XII,XIII)
3 (XIV,XV,XVI)
3 (XVII,XVIII,XIX)
1 (XX)

Auditorinės
valandos
2
6
6
6
6
6
6
2

20

40

y. konsultuoti). Todėl bet kuriuo atveju pirmo susitikimo
naujam vaidmeniui galioja tie patys tikslai ir taisyklės, kaip
ir susitinkus su klientu pirmą kartą. (Plačiau susitikimo
tikslai ir uždaviniai yra apibrėžti 3.1.1. priede.)
Per pirmąjį susitikimą pirmiausia reikia susipažinti.
Siekdamas užmegzti konsultavimui būtiną psichologinį
kontaktą su klientu, konsultantas turi laikytis įprasto,
konvencionalaus mandagumo (tinka prisistatyti, paminint
savo vardą, paspaudžiant ranką, taip išreiškiant nuoširdų
draugiškumą). Toliau tinka paklausti, kuo vardu jaunuolis,
pasiūlyti jam patogiai įsitaisyti, pasikeisti keliomis mandagumo frazėmis (pvz., ar nebuvo sunku atvažiuoti?).
Galima paklausti, kaip geriau į jį kreiptis: tu ar jūs. Vėliau
naudinga supažindinti su konsultacijos procedūra, suprantamai ir paprastai paaiškinti konsultavimo tikslą, tikėtinus
jo rezultatus, kurių esmė: „Padėti tau/jums pažinti save,
įvertinti tavo/jūsų galimybes ir poreikius, padėti parengti
asmeninės veiklos ir savirealizacijos planą. Tai yra sudėtinė
tavo/jūsų profesinio projekto rengimo dalis“.
Konsultantui priklauso pirmojo klausimo teisė. Kadangi svarbu išsiaiškinti ir, jei reikia, pakoreguoti kliento lūkesčius konsultavimo atžvilgiu, galima pradėti nuo atviro
tipo klausimų, pvz.: „Ką norėtumėte pirmiausia sužinoti?“,
„Kaip įsivaizduojate mūsų tolesnį darbą?“ arba „Kaip
manai, kas čia toliau vyks?“. Svarbu dėmesingai išklausyti
kliento žodžius, kokie absurdiški jie atrodytų, ir atspindėti jų turinį ir/arba už jų slypinčius jausmus (pavyzdžiui:
„Atrodo, esi gerokai sunerimęs, nežinai, ko tikėtis“). Taigi
pirmiausia reikia išsiaiškinti, ko jaunuolis tikisi iš konsultavimo ir konsultanto, o tik po to pereiti prie paaiškinimo,
ko iš jo tikisi konsultantas. Svarbu pasiekti abipusį šių
klausimų supratimą ir jį užtvirtinti, susitarus dėl tolimesnio bendradarbiavimo taisyklių.
Kitas žingsnis — susitarti dėl tolimesnių susitikimų
taisyklių, pateiktų 3.1.2. priede (tai — dalomoji medžiaga
tikslinės grupės jaunuoliams). Jaunuoliui reikia perskaityti
parengtą taisyklių sąrašą ir paprašyti paaiškinti, ką apie jas
mano, ar su jomis sutinka, gal nori papildyti ir pan.
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Visą jiems dalinamą informaciją ir savarankiško darbo
užduočių protokolus reikia kaupti į atskirą Asmeninių
duomenų segtuvą, kurį saugotų ir savo pastabomis papildytų konsultantas. Pirmo susitikimo metu būtina paaiškinti,
kad konsultantas visą informaciją apie jaunuolį, surinktą
individualaus darbo su juo metu, naudos tik jaunuolio
interesams ir be jaunuolio žinios neatskleis segtuvo turinio
tretiesiems asmenims. Toks konfidencialumas bus pagrindinė konsultanto elgesio taisyklė. Reikia pabrėžti, kad
išimtis galėtų būti tik tie atvejai, jei jaunuolio elgesys keltų
grėsmę tretiesiems asmenims.
Viso šio, atrodytų, paprasto pokalbio metu galima sukurti gerą pasitikėjimo ir produktyvaus darbo pamatą bei
gauti naudingos informacijos apie jaunuolio asmenybę,
būdinguosius jo elgesio bruožus, į kuriuos verta atsižvelgt
tolimesniame darbe. Bet tam reikia dėmesingai klausytis,
neužmiršti laiku ir vietoj taikyti kitų aktyvaus klausymo
technikų, išdėstytų „Konsultavimo praktikos“ skyriuje, t. y.
paskatinti, padrąsinti, nuraminti, pateikti atvirus klausimus, perfrazuojant, apibendrinant, patikslinant atspindėti
kalbančiojo jausmus ir mintis.
Aptarus minėtus klausimus, t. y. išsiaiškinus jaunuolio
nuomonę ir suderinus ją su konsultanto, reikia konsultuojamajam paduoti ir paprašyti užpildyti jau patikslintų
savo Lūkesčių protokolą (3.3. priedas), kuris yra įsegamas į
Asmeninių duomenų segtuvą.
Pokalbio pabaigoje reikia susitarti dėl kito susitikimo laiko
ir paaiškinti kito susitikimo tikslus, kokiai temai bus skirtas kitas susitikimas. Laikantis programos nuoseklumo, jame turėtų
būti išsiaiškinti konsultuojamo asmens socialinės integracijos
barjerai, t. y. tie sunkumai ir apribojimai, kurie jaunuoliui
trukdo gyventi ir jį, ir visuomenę tenkinantį gyvenimą.
Iki kito susitikimo konsultantas turėtų susipažinti su
jaunuolio asmens byla, visais jo elgesio stebėjimo įrašais,
pabandyti įvertinti kriminogeninius jo poreikius. Būtų
etiška informuoti jaunuolį apie tai. Tai — savarankiško
darbo užduotis konsultantui.

3.2.4.3.2.1. II SUSITIKIMAS: Bausmė ir laisvė
Antro susitikimo tikslas — padėti jaunuoliui suprasti,
kokia teisiniu požiūriu yra jo situacija , kokie apribojimai
jam keliami bei paskatinti sąmoningai ir atsakingai vertinti
savo elgesio pasekmes. Dalomoji šio susitikimo medžiaga yra pateikta 3.2.1. priede. Konsultantas turi iš anksto
susipažinti su šia medžiaga ir, laikydamasis konsultavimo
strategijos, pasirengti analizuoti ją.
Konsultacinis pokalbis nėra vien monologas, konsultanto paskaita ar instrukcijos. Todėl, net turint nuorodas bei metodinę informaciją, reikia ne tiek dėstyti, bet
kalbėtis, t. y. organizuoti ir vadovauti dialogui. Pokalbio
pradžioje būtina nurodyti, kokiomis temomis šiandien
kalbėsitės, ir patikinti, kad svarbiausia šiame pokalbyje
bus ne konsultanto, o konsultuojamo jaunuolio nuomonė, todėl labai svarbu, kad jis laisvai ir atvirai ją išreikštų,
klaustų ir drąsiai ginčytųsi, jeigu nesutiks su konsultanto
teiginiais. Taip pat svarbu neužmiršti atvirų klausimų,
kliento minčių ir jausmų atspindėjimo, kurie tikrai padės
ir konsultantui, ir jaunuoliau giliau pažinti jo poziją ir
formuoti teisingesnį, objektyvesnį požiūrį.
Pokalbį galima pradėti atviru klausimu: „Kaip tu
manai, kur prasideda ir baigiasi tavo LAISVĖ?“ arba „Ką
reiškia pasakymas, kad gamtoje nėra bausmių, tėra elgesio
pasekmės?“. Ypač svarbu pastebėti ir reaguoti į jaunuolio
minčių, vertinimų, ketinimų prieštaravimus. Jeigu jaunuoliui sunkiai sekasi reikšti savo mintis arba jis nesugeba
teisingai suprasti klausimo, reikia prisitaikyti prie jo tempo
ir galimybių, daugiau aiškinti ir komentuoti, dažniau
padrąsinti.
Kitas, mažesnį psichologinį poveikį darantis, bet konsultantui paprastesnis šios temos pateikimo būdas — konsultuojamajam perskaityti 3.2.1. priede pateiktas mintis ir
paprašyti jaunuolio pakomentuoti jas. Galima paklausti:
„Ką tu apie tai galvoji?“. Apskritai būtų prasminga pasiekti,
kad jaunuolis suprastų, jog lygtinė bausmė — tai jo jėgų,
proto ir padorumo išbandymas. Jeigu tai nepavyksta, naudinga pokalbį šia tema užbaigti pasiūlymu pagalvoti apie
tai ir grįžti prie klausimo kitą kartą.

3.2.4.3.2. Socialinės integracijos barjerai
Šiai temai skiriami trys susitikimai (II, III ir IV) po dvi
valandas kiekvienam iš jų (iš viso — 6 val.). Šios susitikimų serijos tikslas — išsiaiškinti socialinės integracijos
barjerus, individualius jaunuolio poreikius ir jų patenkinimo galimybes.
Bendrieji uždaviniai:
 Aptarti potencialius socialinės integracijos barjerus.
 Išanalizuoti kriminalinio elgesio riziką didinančius
faktorius.
 Išsiaiškinti pasiekiamus informacijos ir pagalbos
šaltinius.
 Padėti suvokti savo atsakomybę ir jos ribas.
Toliau aptarsime kiekvieno susitikimo eigą ir pateiksime metodines rekomendacijas ir padalomąją medžiagą.

3.2.4.3.2.2. III SUSITIKIMAS: Asmeninės problemos ir
poreikiai
Šio susitikimo tikslas — išsiaiškinti individualius
socialinės integracijos barjerus. Konsultantas turi pokalbiui vadovauti taip, kad jaunuolis analizuotų savo esamą
gyvenimo situaciją, tas fizines, socialines ir psichologines
problemas, kurios blokuoja jo įsijungimą į visuomenę
apskritai ir/ar darbo rinką.
Pokalbį galima pradėti taip: „Pasirinkus kelią, vedantį į laisvę, reikia pažinti, apsvarstyti ir tinkamai įvertinti
tuos sunkumus ir rūpesčius, su kuriais tu susiduri kelyje
į tikrąją laisvę. Juos patiria daugelis jaunuolių, ypač teisti.
Pradėkime nuo klausimo: kokie sunkumai paprastai iškyla
kelyje į laisvę? Ar jie būdingi ir tau? Kaip galėtum geriau
juos įveikti?“.
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Naudojantis konsultavimo technikomis reikia pasiekti,
kad atsakymai į šiuos klausimus būtų konkretūs, aiškūs,
paremti konkrečia jaunuolio gyvenimo situacija. Toliau
pokalbį reikia labiau struktūruoti, nuosekliai aptarti konkrečias gyvenimo sritis. Paskatinti kryptingai kalbėti galima formuluojant konkrečius, atvirus ir uždarus klausimus.
Sritys, kurias reikia aptarti, ir klausimai, kuriuos galima
pateikti ir į kuriuos reikia rasti atsakymus, yra pateikti
3.2.2a. priede. Konsultantas, remdamasis šia medžiaga, turi
padėti nuosekliai aptarti bet kokias asmenines problemas,
trukdančias konsultuojamam jaunuoliui įsilieti į visuomenę ir darbo rinką. Pokalbio pabaigoje konsultantas pateikia
Individualių sunkumų protokolą (žr. 3.2.2b. priedą), kurį
užpildo kartu su jaunuoliu. Užpildytas protokolas įsegamas į Asmeninių duomenų segtuvą.
Susitikimo pabaigoje reikia reziumuoti vykusio pokalbio rezultatus ir susitarti dėl kito susitikimo.
3.2.4.3.2.3. IV SUSITIKIMAS: Kriminalinio elgesio
prevencija
Ketvirto susitikimo tikslai:
1. Išsiaiškinti kriminalinį elgesį skatinančius (rizikos)
veiksnius ir kriminalinio elgesio riziką mažinančius
(apsauginius) veiksnius.
2. Nustatyti individualius kriminogeninius poreikius ir
jų tenkinimo galimybes.
Dalomojoje medžiagoje (žr. 3.2.3a. priedą) yra pateiktas tekstas, kuriuo konsultantas gali pradėti šios temos
aptarimą. Toliau lentelėje yra suformuluoti klausimai
(žr. 3.2.3b. priedą), kuriuos konsultantas turi nuosekliai
pateikti jaunuoliui ir, taikydamas konsultavimo technikas,
padėti suformuluoti atsakymus.
Reikia atminti, jog pokalbis gali būti nelengvas, sukelti
neigiamų emocijų, gynybinių reakcijų. Jis bus prasmingas
ir leis tikėtis naudingų pokyčių tik tuo atveju, jeigu jaunuolis jausis saugiai, bus dėmesingai išklausytas ir paskatintas. Jei pokalbis užtrunka ir susitikimo metu nepavyksta
rasti išsamių ir patikimų atsakymų į iškeltus klausimus,
jaunuoliui skiriama namų užduotis — iki kito susitikimo
apsvarstyti juos ir parengti pilnesnius atsakymus.
Tam, kad būtų nustatyti kriminogeniniai veiksniai,
pareigūnas iki susitikimo turi atlikti išsamią jaunuolio
asmens bylos analizę, išnagrinėti informaciją, pateiktą
Individualių sunkumų protokole, bei peržiūrėti jaunuolio
atsakymus į praeitame susitikime keltus klausimus. Apibendrinus šią informaciją reikia įvardinti svarbiausius jaunuolio
poreikius, kuriuos patenkinus sumažėtų teisės pažeidimų,
delinkvencijos ar nusikaltimų pakartojimo rizika ir būtų
palengvinta socialinė konsultuojamo asmens integracija.
Tam reikia užpildyti Individualių poreikių protokolą, kuris
pateiktas padalomoje medžiagoje 3.2.4. Tai yra savarankiško
darbo užduotis, kurios atlikimą ir rezultatus reikia fiksuoti
individualiame Savarankiško darbo dienoraštyje.
Per ketvirtą susitikimą kartu su konsultuojamuoju
reikia patikslinti formuluotes ir užbaigti pildyti protokolą.

Ypač svarbu aptarti konsultuojamo asmens poreikius ir
numatyti konkrečias priemones jiems patenkinti.
Svarbu neužmiršti, kad konsultuojamojo poreikiams
nustatyti ir norint prasmingai užpildyti protokolą būtina
atsižvelgti į paties konsultuojamojo nuomonę, integruoti
visą prieinamą naudingą informaciją.
Užbaigti susitikimą rekomenduojama pokalbiu apie
socialinės paramos ir pagalbos prieinamumą. Pokalbio
metu svarbu išsiaiškinti jaunuoliui prieinamos socialinės
paramos ir pagalbos šaltinius, nes tai — vienas iš svarbiausių apsauginių veiksnių. Kuo aiškiau konsultuojamas
jaunuolis suvoks, jog jis nėra vienišas, nėra paliktas vienas
kapstytis po savo problemas, ir, jei reikia, žinos, kur ieškoti
reikalingos informacijos, konsultacijos, patarimo, tuo
saugiau jis jausis ir bus geriau pasirengęs sutikti neišvengiamus sunkumus. Konsultantui svarbu būti empatiškam,
įsijausti į jaunuolio situaciją bei surinkti ir gerai apmąstyti
kuo įvairesnę informaciją apie socialinės ir pasichologinės
pagalbos centrus, gyvenamojoje vietovėje pasiekiamas
paslaugas, organizuojamus mokymus ir pan. Tokios yra
savarankiško konsultanto darbo užduotys, kurios turi būti
atliktos iki šešto susitikimo ir užprotokoluotos individualiame Savarankiško darbo dienoraštyje.
Šio klausimo svarstymą galima pradėti tekstu, pateiktu
dalomojoje medžiagoje 3.3.3. Svarbu išsiaiškinti, kaip klientas suvokia pagalbos prieinamumo klausimą, ir išplėsti
potencialių, bet realių galimybių sąrašą.
Susitikimas baigiamas jo rezultatų apibendrinimu,
susitarimu dėl kito susitikimo laiko ir draugiško atsisveikinimo. Jei tik yra už ką, būtina teigiamai įvertinti jaunuolio
pastangas, pasidžiaugti, kad buvo gerai padirbėta.
3.2.4.3.3. Asmeninių tikslų iškėlimas ir planavimas
Šiai temai yra skirti trys susitikimai (V, VI ir VII), kurių
kiekvieno trukmė — po 2 val. (iš viso — 6 val.). Bendras
jų tikslas — išmokyti kelti ir formuluoti tikslus bei kurti jų
pasiekimo planą.
 Uždaviniai:
 Išsiaiškinti tikslų kėlimo taisykles.
 Išmokti tinkamai formuluoti asmeninius tikslus.
 Išmokti sukurti tikslo pasiekimo planą.
3.2.4.3.3.1. V SUSITIKIMAS: Tinkamas tikslų kėlimas
Šio susitikimo tikslai:
1. Išsiaiškinti efektyvaus tikslų kėlimo ir formulavimo
taisykles.
2. Formuoti tinkamo tikslų suvokimo ir formulavimo
įgūdžius.
3. Praktiškai šiame susitikime siekiama išmokyti konsultuojamą jaunuolį svarstyti ir kelti jam svarbius
bet kokios srities tikslus.
Pirmiausia konsultantas supažindina su pagrindinėmis
tikslų kėlimo ir formulavimo taisyklėmis (padalomoji medžiaga 3.3.1.). Po to pateikia išsamesnius paaiškinimus/komentarus, kurie nuosekliai išdėstyti dalomojoje medžiagoje (3.3.2.).
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Po to jis pateikia medžiagą (3.3.3. priedas), kurioje yra
suformuluota užduotis ir pateiktas jaunuolio Asmeninių tikslų
protokolas. Jaunuolis atlieka užduotį ir užpildo protokolą.
Atliekant užduotį ir pildant protokolą konsultantas padeda
klientui suformuluoti mintis, patikslina jas, atsako į kilusius
klausimus bei paskatina ir pagiria, kai tik prasminga tai daryti.
3.2.4.3.3.2. VI SUSITIKIMAS: Tikslo pasiekimo planavimas
Susitikimo tikslas — mokytis kurti tikslo pasiekimo
planą. Kai tikslas iškeltas ir suformuluotas remiantis nurodytomis taisyklėmis, reikia sukurti tikslo pasiekimo planą.
Planuoti būtina atliekant kelis žingsnius.
Konsultantas padalina medžiagą (3.3.2a. ir 3.3.2b. priedus),
paaiškina plano rengimo žingsnius ir nuoseklumą, pakomentuoja rekomendacijas. Po to pereinama prie protokole užrašyto
tikslo pasiekimo planavimo ir vertinimo. Jaunuoliui formuluojama užduotis. Konsultantas padeda atlikti įvertinimą.
Paskutinis šešto susitikimo žingsnis — padėti konsultuojamajam atsakingai atlikti jam skirtą savarankiško
darbo užduotį.
Užduotis:
Patikrink, ar, numatydamas savo veiksmus siekiant
pirmojo tikslo, atsižvelgei į rekomendacijas. Jei taip, atsakyk į
žemiau išdėstytus klausimus (konsultantas padalina padalomąją medžiagą 3.3.2c. ir 3.3.2d.
3.2.4.3.3.3. VII SUSITIKIMAS: Plano vertinimas
Šiame susitikime siekiama išmokyti kritiškai vertinti
sudarytą tikslo pasiekimo planą, ieškoti grįžtamojo ryšio,
būti lanksčiam ir kūrybingam.
Konsultantas padalina medžiagą (3.3.2e. priedas). Tuomet nuosekliai paaiškina užduoties instrukciją, atlikimo
etapus, pasitikslina terminą ir motyvaciją, primena, kad ši
užduotis — svarbus jo pasiekimas ir išbandymas.
Jeigu savarankiško darbo užduotis atlikta kokybiškai, jos
protokolą reikia įsegti į segtuvą, jei ne — išsiaiškinti tokio
rezultato priežastis, neaiškumus, atsakyti į kilusius klausimus, paskatinti ir grįžti prie jos kito susitikimo metu.

Konsultantas padalina medžiagą (3.4.1a. priedas). Po
to perskaito kiekvieną mintį ir organizuoja jos aptarimą, pateikdamas atvirus klausimus („ką manai apie tai“,
„kaip supranti šią mintį“ ir kt.). Aptariant reikia naudotis
aktyvaus klausymo technikomis (perfrazavimu, minčių
ir jausmų atspindėjimu) ir sudėtingesniais konsultavimo
įgūdžiais (konfrontuoti, atskleisti savo patyrimą, nuomonę, interpretuoti, apibendrinti).
3.2.4.3.4.2. IX SUSITIKIMAS: Darbo vertė
Susitikimo tikslas — formuoti teigiamas nuostatas darbo atžvilgiu. Šio užsiėmimo pradžioje laikas pasitikslinti,
kaip konsultuojamas jaunuolis vertina įvykusius susitikimus. Konsultantas galėtų replikuoti, kad „konsultavimas
jau persirito į antrą pusę“ arba kad „didžioji darbo dalis
jau nuveikta“ ir suformuluoti klientui kelis atviro tipo
klausimus, pavyzdžiui, ką jaunuolis mano apie iki šiol vykusius susitikimus arba kas pasikeitė, palyginti su pirmuoju susitikimu. Dėmesingai išklausęs atsakymą, konsultantas turi atspindėti atsakymo esmę ir ypač jausmus. Taip pat
tiktų atskleisti ir savo patyrimą bei nuomonę.
Po to konsultantas turi pakviesti tęsti darbą ir pradėti
svarstyti su profesiniu apsisprendimu susijusius klausimus.
Vienas iš jų — ar darbas yra vertybė? Nuosekli pokalbio
eiga, konsultantui būtina informacija yra pateikta padalomojoje medžiagoje 2.4.2. Šioje medžiagoje yra suformuluotos ir praktinės užduotys konsultuojamajam, kurias
galima siūlyti atlikti savarankiškai, bei tinkamos konsultanto reakcijos ir galimi jo komentarai.
Susitikimas baigiamas informacija, kad darbas yra
„įpusėtas ir reikia įvertinti tai, kas jau nuveikta“. Todėl
konsultuojamajam skiriama užduotis — laisva forma
atsakyti į šiuos klausimus:
 Kaip paprastai jis jaučiasi susitikimų metu? Kas pasikeitė nuo pirmo susitikimo?
 Ką norėtų keisti būsimuose susitikimuose?
 Kurie susitikimai jam buvo naudingiausi? Kurie —
įdomiausi?
3.2.4.3.4.3. X SUSITIKIMAS: Laimėtojas ar pralaimėtojas?
Šio susitikimo tikslas — stiprinti kliento pasitikėjimą,
optimizmą, savirealizaciją.

3.2.4.3.4. MOTYVACIJOS IR Pozityvių nuostatų formavimas
Šiai temai skirti trys susitikimai (VIII, IX, X), kurių
tikslas — formuoti pozityvias socialines nuostatas ir pasirengimą aktyviai įsitvirtinti darbo rinkoje.
Uždaviniai:
 Ištirti ir įvertinti asmens nuostatas darbo atžvilgiu.
 Išsiaiškinti individualias nedarbo socialines, psichologines ir teisines pasekmes.
 Formuoti pozityvias aktyvaus įsitvirtinimo darbo
rinkoje nuostatas.

Konsultantas pasiūlo aptarti pasitikėjimo savimi ir
kitais klausimą. Pradėti galima atviro tipo klausimais
(„Kokia tavo nuomonė apie save? Kaip tu galvoji, ar galima
pasitikėti kitais? Kaip įsivaizduoji savo gyvenimą po penkerių metų?“).

3.2.4.3.4.1. VIII SUSITIKIMAS: „Auksinės mintys“
Šio susitikimo metu siekiama paskatinti pozityvų
jaunuolio mąstymą, pasitikėjimą savimi, optimizmą ir
kūrybiškumą.

3.2.4.3.5. Profesinės karjeros planavimas
Temai analizuoti skirti trys susitikimai (XI, XII ir
XIII). Jų tikslas — padėti jaunuoliui pasirinkti profesiją ir
parengti jos įsigijimo veiksmų planą.

Kitame susitikimo etape siūloma apsvarstyti laimėtojo
ir pralaimėtojo poziciją bei pasirinkti sau tinkamą. Tam
yra pateikiama medžiaga (3.4.1b. priedas), kartu atliekama
ir aptariama praktinė užduotis.
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Uždaviniai:
 Padėti pažinti savo profesinius interesus ir profesijos
keliamų reikalavimų galimybių atitikimas.
 Padėti profesiškai apsispręsti.
 Padėti parengti profesijos įsigijimo planą.
3.2.4.3.5.1. XI SUSITIKIMAS: Individualūs profesiniai
interesai ir galimybės
Šio susitikimo tikslas — padėti įvertinti asmens profesinius interesus ir galimybes.
Atkreiptinas dėmesys, jog iki šio susitikimo jaunuolis
jau bus susipažinęs su internetinės profesinės informacijos
paieškos galimybėmis, kitų modulių mokymuose surinkęs
ir išanalizavęs daug naudingos informacijos apie save ir
profesijas, todėl labai svarbu konsultuojant padėti struktūruoti, atrinkti informaciją, priderinti ją sau, kritiškai įvertinti, apsvarstyti abejonių keliančius dalykus. Konsultacinio pokalbio rezultatas — jaunuolio patikimi atsakymai į
klausimus: „Koks aš esu? Ką aš galiu? Ko aš noriu?“.
Konsultantas, organizuodamas svarstymą, gali remtis dalomąja medžiaga (3.5.1. priedas). Joje pateikiama
praktinio pobūdžio informacija, patarimai, konkrečios
užduotys. Be to, ta pati dalomoji medžiaga turi būti padalinta ir konsultuojamam jaunuoliui. Prie jos jis galės grįžti
ir savarankiško darbo metu.
Įmanoma, jog jaunuolis jau bus anksčiau išsiaiškinęs
savo interesus ir jį dominančių profesijų darbuotojui
keliamus reikalavimus. Tuomet nėra reikalo atlikinėti
dalomojoje medžiagoje suformuluotų praktinių užduočių.
Tikslingiau išsiaiškinti jo savianalizės patikimumą, vertinimų objektyvumą. Tokiu atveju vertėtų iš anksto susitarti,
jog jaunuolis į susitikimą atsineš savo interesų, gebėjimų
įvertinimus ir padės suprasti, ar jie yra patikimi. Kitu
atveju, savo interesus ir galimybes pagal pateiktas schemas
jis turėtų įvertinti savarankiškai (t. y. tai bus savarankiško
darbo užduotis), o susitikimo metu reikia padalinti padalomąją medžiagą ir kartu su konsultuojamuoju atidžiai
išanalizuoti tiek joje pateiktą teorinę informaciją, tiek
praktinio pobūdžio rekomendacijas bei užduotis.
3.2.4.3.5.2. XII SUSITIKIMAS: Savianalizė
XII susitikimo tikslas — susisteminti ir apibendrinti
savianalizės duomenis.
Pirmasis pokalbio etapas — susipažinimas su savianalizės planu, pateiktu dalomojoje medžiagoje (3.5.2a.
priedas), ir detalus aptarimas to, ką ir kaip reikia analizuoti. Susitariama dėl terminų, iki kada ši užduotis turės būti
atlikta. Tai — savarankiškas jaunuolio darbas.
Antrasis pokalbio uždavinys — susisteminti ir, jei
reikia, patikslinti ir papildyti turimas žinias apie profesijas,
darbo rinkos situaciją. Ir vėl yra galimybė, kad tokį žinojimą jaunuolis jau bus pasiekęs. Tuomet reikia tik užfiksuoti turimus duomenis Asmeninių duomenų segtuve. Kitu
atveju reikia paskatinti konsultuojamą jaunuolį susipažinti
su dalomąja medžiaga 3.5.2b., pasitikslinti, ar klientas
gerai suprato profesijos aprašo schemą, po to paaiškinti

dalomojoje medžiagoje suformuluotą savarankiško darbo
užduotį ir instruktuoti, kaip ją atlikti.
Pokalbio pabaigoje konsultantas kartu su klientu apibendrina atliktos savianalizės duomenis ir padaro išvadas
apie profesiniam apsisprendimui svarbias įžvalgas. Šios
išvados yra užrašomos ir įsegamos į Asmeninių duomenų
segtuvą.
3.2.4.3.5.3. XIII SUSITIKIMAS: Apribojimai
Šio susitikimo pagrindinis tikslas — padėti konsultuojamajam suvokti ir tinkamai įvertinti apribojimus, į
kuriuos reikia atsižvelgti, renkantis profesiją ir darbą.
Remdamasis dalomosios medžiagos 3.5.3a. informacija, konsultantas turi instruktuoti ir paskatinti klientą
išanalizuoti savo apribojimus. Jei analizė vyksta vangiai,
galima pateikti patikslinančių ir nukreipiančių klausimų
apie sveikatą, šeimą, transportą, gyvenimo aplinką, teistumus, problemas su policija ir kt. Reikia struktūruoti pokalbį ir paprašyti jaunuolį apibendrinti bei padaryti išvadas,
o kilus sunkumams — jam padėti. Ypač daug atidumo
ir dėmesio reikėtų skirti mintims apie tai, kokios realios
suvokto apribojimo pasekmės, ar įmanoma jas įveikti,
kompensuoti, kokių veiksmų ir pastangų tai pareikalautų.
Užbaigus pokalbį konsultuojamajam paduodamas Apribojimų protokolas, pateiktas dalomojoje medžiagoje 3.5.3b.,
kurį jis pildo savarankiškai. Protokolas įsegamas į segtuvą.
3.2.4.3.6. Pradinis profesinis projektas
Šiai veiklai skiriami trys susitikimai (XIV, XV, XVI),
kurių tikslas — padėti profesiškai apsispręsti ir numatyti
priimto sprendimo įgyvendinimo būdus. Kiekvieno susitikimo trukmė — 2 val. (iš viso — 6 val.).
3.2.4.3.6.1. XIV SUSITIKIMAS: Pasirinktų profesijų/
darbų pažinimas
Keturiolikto susitikimo tikslas — atskleisti pasirinktos
profesijos ypatumus ir įvertinti jos keliamus reikalavimus.
Pirmiausia reikėtų pasitikslinti, kokias žinias jaunuolis yra
sukaupęs apie profesijų pasaulį, profesijų grupes, profesinės informacijos rinkimą. Priminti internetinius informacijos paieškos šaltinius bei standartinę profesijos aprašo
schemą (žr. 3.6.1a. priedą).
Kitas žingsnis — išsiaiškinti bent tris jaunuoliui patinkančias profesijas arba pageidaujamus darbus. Remiantis
schema, rekomenduojama kiek galima tiksliau išanalizuoti
apie pasirinktas profesijas arba darbus pasiekiamą profesinę informaciją ir parengti jų aprašus. Tai yra savarankiško
darbo užduotis. Likusiu susitikimo laiku rekomenduojama
kartu su klientu aptarti dalomojoje medžiagoje (3.6.1b.
priedas) pateiktą profesijos aprašo pavyzdį.
3.2.4.3.6.2. XV SUSITIKIMAS: Duomenų integravimas ir
apibendrinimas
Penkiolikto susitikimo tikslas — padėti integruoti
visus asmeninius duomenis bei rezultatus ir jais remiantis
profesiškai apsispręsti.
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Konsultantas informuoja apie susitikimo tikslą: „Kad
galėtum profesiškai apsispręsti, reikia tavo žinias, gabumus,
patyrimą susieti su atskirų profesijų ypatumais, jų keliamais
reikalavimais dirbančiajam. Per 1–ojo modulio susirinkimus susipažinai su profesijų pasauliu, profesijų grupėmis,
joms priklausančiais darbais. Dabar svarbu nustatyti,
kuriuose darbuose ir darbų srityse geriausiai galėtum pritaikyti savąją patirtį. Viename susirinkime mokėtės atlikti
Holland’o testą, kuriame išskiriamos 6 gebėjimų grupės.
Apibendrinti tavo patyrimą, susieti jį su tavaisiais gebėjimais
ir numatyti juos atitinkančią veiklos sritį, kurioje galėtum
toliau lavinti savo gebėjimus, — toks mūsų tikslas“.
Konsultantas kartu su konsultuojamuoju tyrinėja visus
ankstesnių susitikimų metu surinktus duomenis, juos analizuoja ir derina. Remiantis tokia analize yra parengiama
Asmens duomenų suvestinė. Suvestinės schema yra pateikta
3.6.2. dalomojoje medžiagoje.
Baigiamajame pokalbio etape svarbu išsiaiškinti visas
suvestinėje užrašytas formuluotes, nes, remdamasis jomis,
jaunuolis turi priimti galutinį sprendimą apie savo pasirinktą profesiją/darbą, t. y savo ateitį, todėl būtina neskubant aptarti kiekvieną suvestinės punktą.
3.2.4.3.6.3. XVI SUSITIKIMAS: Profesinis apsisprendimas
Šešiolikto susitikimo tikslas — padėti jaunuoliui priimti ir įvertinti baigiamąjį sprendimą dėl būsimos profesijos ar darbo.
Reikia atminti, kad profesinis apsisprendimas yra
atsakingas ir nelengvas veiksmas. Labai dažnai jaunuoliai ne
iki galo įsisąmonina savo apsisprendimo pasekmes, kokių
pastangų jis pareikalaus, kokius sunkumus gali tekti įveikti.
Bet koks neaiškumas, neapibrėžtumas paprastai skatina nerimą, nepasitikėjimą, baimę. Todėl šio susitikimo metu labai
svarbu pastebėti ir tinkamai reaguoti į jaunuolio abejones
ir jam kylančius neaiškumus, atpažinti ir deramai reaguoti į
jo kartais sumišusius ir ambivalentiškus jausmus. Tam tinka
minčių ir jausmų atspindėjimo, konfrontacijos technikos.
Svarbu ne tik suteikti visą konsultantui prieinamą ir maksimaliai objektyvią informaciją, bet ir emociškai palaikyti bei
padrąsinti. Šio susirinkimo sėkmė didele dalimi priklauso
nuo konsultanto įgūdžių ir mokėjimo juos integruoti, todėl
pravartu prieš šį susitikimą pavartyti Savarankiško darbo
dienoraštį ir prisiminti jo pamokas. O svarbiausia — jaunuolis turi jaustis esąs savo sprendimų autorius, t. y. prisiimti atsakomybę už juos, todėl konsultantas per visą pokalbį
turėtų vengti spaudimo, instruktavimo, skubinimo, neatlikti
nei mokytojo, nei tėvo, nei inspektoriaus vaidmens, o likti
tik/net empatišku ir palaikančiu konsultantu.
3.2.4.3.7. Profesijos įsigijimo/įsidarbinimo planavimas
Šiai veiklai skiriami trys susitikimai (XVII, XVIII,
XIX). Jų tikslas — parengti efektyvų profesijos įsigijimo/
įsidarbinimo planą. Kiekvieno susirinkimo trukmė — 2
val. (iš viso — 6 val.)
3.2.4.3.7.1. XVII SUSITIKIMAS: Būtinų veiksmų numatymas
Šio susitikimo metu ir vėl reikia prisiminti bendrąsias
tikslų formulavimo taisykles ir praktines rekomendacijas.

Po to, atsižvelgus į priimtą sprendimą, kokią profesiją ar
darbą klientas pasirinko, reikia sukurti Profesinių tikslų
planą ir užpildyti Profesinių tikslų protokolą, pateiktą dalomojoje medžiagoje (3.7.1a. priedas).
Konsultantas padeda užpildyti protokolą ir įsitikina,
kad šis atitinka profesinį apsisprendimą ir tikslų kėlimo
taisykles. Po to protokolas įsegamas į Asmeninių duomenų
segtuvą.
3.2.4.3.7.2. XVIII SUSITIKIMAS: Asmeninių veiksmų ir
terminų nustatymas
Aštuoniolikto susitikimo tikslas — nustatyti tikslų
siekimo veiksmus ir jų atlikimo terminus.
Šio susitikimo metu yra detalizuojamas profesinių
tikslų pasiekimo planas. Rengiant detalųjį planą reikia
numatyti veiksmus, kuriuos turi atlikti pats klientas, kad
pasiektų užsibrėžtą tikslą (pavyzdžiui, surinkti informaciją,
nuvykti į pokalbį, paduoti skelbimą, parašyti prašymą ir
t. t.). Veiksmai turi būti įvardinti konkrečiai ir aiškiai. Po
to — nustatytas jų nuoseklumas ir atlikimo terminai.
Taip pat būtina nustatyti, kokių kitų asmenų veiksmų
reikėtų, kad būtų įgyvendinti profesiniai jaunuolio tikslai,
ir kaip pasiekti, kad tie veiksmai būtų atlikti (pavyzdžiui,
parašyti rekomendaciją, charakteristiką ir kt). Kai kuriais
atvejais ir konsultantas, gerai žinodamas jaunuolio profesinius planus, gali veikti kaip tarpininkas (pavyzdžiui, tarp
institucijos ir jaunuolio), atstovauti jaunuolio interesams.
Tokio plano pagrindinis rengėjas ir autorius — pats
konsultuojamasis. Svarbu, kad šis detalus veiksmų planas
būtų parengtas rašytine forma ir pasirašytas. Konsultantas
gali patarti ir reikšti savo pastabas, o baigus darbą — pasveikinti parengus profesinį projektą.
3.2.4.3.7.3. XIX SUSITIKIMAS: Pasiekimų kontrolė ir
vertinimas
Devyniolikto susitikimo tikslas — realizuojant profesinį planą, stebėti ir vertinti jaunuolio pasiekimus. Ir
konsultantas, ir klientas turi suvokti, jog kontrolė yra ne
bauginimo, o bendradarbiavimo priemonė. Susitikimo
metu reikia nustatyti plano kontrolės būdus, t. y. kaip galima stebėti ir pagal kokius kriterijus vertinti a) jaunuolio
pastangas ir b) jų rezultatus; kaip, kada ir iš ko jis turėtų
gauti grįžtamąjį ryšį apie savo elgesį. Atsakymai į šiuos
klausimus turi būti kiek galima konkretesni ir rasti bendromis pastangomis. Be to, jie turi būti tinkami konkrečiam atvejui. Dalomojoje medžiagoje 3.7.3. yra pateiktas
vengtinų kontrolės klaidų sąrašas, kurį turi apsvarstyti ir
konsultantas, ir konsultuojamasis.
3.2.4.3.8. XX SUSITIKIMAS: Individualaus konsultavimo ir perspektyvų įvertinimas
Tai — paskutinis susitikimas (XX), kurio tikslas —
psichologiškai užbaigti konsultavimą ir įvertinti konsultavimo produktyvumą bei perspektyvas. Baigiamajame
konsultavimo etape klientas paprastai skatinamas pasidalinti patyrimu, mintimis ir jausmais, sukauptais per visą
bendravimo konsultuojant laikotarpį. Konsultantas gali
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pasiūlyti apibendrinti ir suformuluoti išvadas ir padėti kuo
tiksliau ir konkrečiau įvardinti tuos pokyčius, kurie įvyko
per susitikimus. Svarbu, kad klientas atskleistų savo nuomonę, kokia ji bebūtų, o nekalbėtų konsultanto autoriteto,
draugų nuomonės ar kitų išorinių aplinkybių skatinamas.
Jeigu klientui sunku aiškiau išreikšti savo mintis, tą gali
padaryti ir pats konsultantas, arba galima pasiūlyti klientui
pabūti mokytoju ir balais įvertinti, kiek pokalbiai buvo
jam naudingi, įdomūs, o paskui paprašyti paaiškinti, kodėl
vertinimai būtent tokie.

pokalbio rezultatus ir yra nebūtinai direktyvus, kontroliuojantis, tačiau būtent jis sąmoningai struktūruoja, nukreipia pokalbį. Kasdieniame pokalbyje tai, kam skiriamas
dėmesys (kuriam dalyviui, kokiai temai), lemia daugelis
vidinių ir išorinių aplinkybių, o konsultuojant visada
dėmesio centre yra klientas ir jo sunkumai, mintys bei
jausmai. Kartais konsultantas instruktuoja, moko, pataria,
tačiau konsultacija nėra formali pamoka, nes svarbiausia
konsultuojant yra ne konsultanto žinios ir jų perteikimas,
o psichologinis santykis ir gebėjimas paskatinti keistis.

Kitas baigiamojo pokalbio klausimas — artimiausi
kliento veiksmai siekiant profesinių tikslų ir įsitvirtinant
darbo rinkoje. Konsultantas taip pat turėtų kompetentingai atsakyti į jaunuolio klausimus apie tolimesnį darbą
pagal projektą, kitus programos modulius ir pan.

Psichologinis konsultavimas yra artimai susijęs su
klinikine ir socialine psichologija bei psichoterapija. Dauguma tyrėjų teigia, kad yra sunku atskirti konsultavimą
nuo psichoterapijos, nes psichoterapeutai ir konsultantai
paprastai atlieka tuos pačius veiksmus, naudoja tas pačias
priemones ir iš esmės siekia to paties tikslo — sustiprinti
potencialias kliento galimybes sėkmingai spręsti savojo
gyvenimo sunkumus ir gyventi pilnavertį, jį ir visuomenę
tenkinantį gyvenimą.

Atsisveikindamas konsultantas gali nuoširdžiai palinkėti sėkmės, paspausti ranką ir paaiškinti realią perspektyvą,
kuri gali būti pasirinkta iš dviejų alternatyvų: arba konsultantas palieka galimybę kilus sunkumams vėl kreiptis į jį
patarimo ar pagalbos (t. y. pasakyti, kad „jo durys visada
lieka atviros“) arba šis susitikimas yra paskutinis.

Psichologinis konsultavimas yra veikla, skirta konsultuojamojo (toliau tekste — kliento) gyvenimo kokybei
pagerinti. Konsultuojant yra sprendžiamos konsultuojamo
asmens, paprastai vadinamo klientu, problemos, kurios
gali būti susijusios su jo asmenybe, elgesiu, tarpasmeniniais santykiais, gyvenimo aplinkybėmis, bendruomene ir
visuomene.

Praktiškai psichologinis konsultavimo pagrindas —
psichoterapija. Tik praeito amžiaus antrojoje pusėje
psichologinis konsultavimas tapo savarankiška mokslo ir
praktikos sritimi. Kadangi egzistuoja daug psichoterapijos
paradigmų ir metodų, tai ir konsultavimo procesas skiriasi — tai lemia teorinė konsultanto orientacija. Pavyzdžiui,
konsultantas, besilaikantis psichoanalitinės orientacijos,
naudos psichoanalizei būdingus konsultavimo būdus (interpretaciją, laisvų asociacijų, sapnų analizę, konfrontaciją), problemų priežasčių ieškos giluminiuose, pasąmonėje
glūdinčiuose konfliktuose, ankstyvojoje kliento patirtyje,
nuolat analizuos perkėlimo ir kontrperkėlimo reiškinius,
t. y. kliento santykį su konsultantu, paremtą konsultanto
sutapatinimu su vaikystėje svarbiais asmenimis, dažniausiai — su tėvu ir motina. Konsultavimas, pagrįstas
bihevioristine paradigma, t. y. orientuotas į elgesį, taikys
instruktavimą ir mokymą, įgūdžių lavinimo procedūras,
vaidmenų žaidimus, o problemas konceptualizuos kaip
blogo išmokimo arba blogo elgesio išmokimo rezultatą.
Geštaltinės psichoterapijos pagrindu vykstantis konsultavimas koncentruos dėmesį į čia–ir–dabar situaciją, skatins
patį klientą įsisąmoninti savo jausmus ir konceptualizuoti
patyrimą. Vis dėlto didžiausią įtaką psichologinio konsultavimo tapsmui ir esmei padarė Karlo Rodžerso (Rogers,
1951) į klientą orientuota terapija, pagrįsta pagarbos ir pasitikėjimo santykiu tarp kliento ir konsultanto. Praktiškai
visų konsultavimo mokyklų atstovai pripažįsta konsultavimo santykio unikalumą ir reikšmę bei sutinka, kad be
tinkamo kliento ir konsultanto santykio visos konsultavimo priemonės ir būdai yra nevertingi.

Išoriškai konsultavimas atrodo kaip paprastas dviejų
žmonių pokalbis, tačiau jame yra ir esminių skirtumų,
susijusių su skirtingais pokalbio dalyvių vaidmenimis (t. y.
konsultanto ir kliento), dėl kurių ir skiriasi abiejų dalyvių
tikslai, elgesys, laikysena. Konsultantas paprastai turi specialių žinių ir įgūdžių, kuriuos jis tikslingai taiko, konsultuodamas klientą, o šis paprastai reaguoja spontaniškai,
jo reakciją dažnai lemia emocijos ar apsisprendimai. Nors
konsultantas paprastai su klientu dalinasi atsakomybe už

Taigi esminio skirtumo tarp konsultavimo ir psichoterapijos nėra, tačiau praktikoje nusistovėjusi nuostata
konsultavimu vadinti psichologinę pagalbą sunkumus
patiriančiam asmeniui, neturinčiam klinikinių simptomų,
t. y. mediciniškai sveikam asmeniui. Todėl konsultuojant
yra akcentuojamos pozityvios, stipriosios kliento pusės, o
su klientu dirbama sąmoningai. Kitaip tariant, konsultantas pilnai su klientu dalinasi atsakomybe už konsultavimo
eigą ir jo pasekmes, bendradarbiauja, nesinaudoja klientui
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PRIEDAI/DALOMOJI MEDŽIAGA
1 priedas. Konsultavimo teorija
1.1. Konsultavimo samprata
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nesuprantomomis priemonėmis, atskleidžia savo nuomonę, vengia ir stabdo manipuliacijas ir pan. Nors profesionalus konsultavimas gali sukelti ilgalaikių ir gilių asmens
elgesio, jo nuostatų ir vertybių, tarpasmeninių santykių ir
asmenybės pasekmių, konsultuojant paprastai siekiama ne
radikalių asmenybės pokyčių, o veikiau didesnio sąmoningumo ir tobulesnių gebėjimų spręsti konkrečias asmenines
problemas.
Apibrėžimas. Egzistuoja daug psichologinio konsultavimo apibrėžimų. Pavyzdžiui, Burks ir Stefflre (1979)
pateikia tokį psichologinio konsultavimo sąvokos turinio nustatymą: „Konsultavimas grindžiamas profesiniu
santykiu tarp pasirengusio konsultanto ir kliento. Šis
santykis paprastai yra „asmuo–asmuo“, nors kartais jame
gali dalyvauti ir daugiau negu du žmonės. Jis skirtas padėti
klientams išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo
erdvėje, ir išmokti siekti savo tikslo prasmingai, pagrįstai
renkantis ir sprendžiant emocinio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas“.
Yra ir daugiau panašių psichologinio konsultavimo
apibrėžimų, tačiau visi jie, pasak R. Kočiūno (1995), apima
keletą svarbiausių elementų:
1. konsultavimas padeda žmogui veikti pasirinktinai;
2. konsultavimas padeda mokytis naujai elgtis;
3. konsultavimas skatina asmenybę tobulėti;
4. konsultuojant akcentuojamas kliento atsakingumas,
t. y. pripažįstama, kad nepriklausomas, atsakingas
individas pats gali priimti savarankiškus sprendimus,
jei tik yra tam tinkamos sąlygos, o konsultantas kuria
sąlygas, skatinančias klientą valingai keistis;
5. konsultavimo esmė — kontaktas tarp kliento ir
konsultanto.
Kaip jau buvo minėta, ryškiausias konsultavimo pamatas — į klientą orientuoto konsultavimo filosofija. Jos
kūrėjas — žymus amerikiečių psichologas K. Rodžersas. Ši
filosofija gali būti apibūdinta trimis prielaidomis, sudarančiomis konsultanto nuostatų kliento atžvilgiu pamatą:
a) kiekvienas asmuo yra besąlygiškai vertingas ir todėl
gerbtinas bei vertintinas toks, koks yra;
b) k iekvienas asmuo gali atsakyti už save;
c) kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti savo vertybes
ir tikslus bei priimti savarankiškus sprendimus.
Taigi psichologinio konsultavimo apibrėžimas apima ir
bazines konsultanto nuostatas žmogaus atžvilgiu apskritai
ir konkretaus kliento atžvilgiu. Konsultantas turi priimti
klientą kaip nepakartojamą, unikalų, autonomišką individą, kuris turi teisę laisvai rinktis, kaip nori elgtis, gyventi
savo gyvenimą. Dar daugiau — svarbu pripažinti, kad bet
kokia įtaiga ir bet koks spaudimas kliudo klientui atsakyti
už save ir tinkamai spręsti savo problemas.
Konkrečiu atveju konsultavimo tikslai priklauso nuo
kliento poreikių ir paties konsultanto teorinės orientacijos.
Atsižvelgus į tai, kad šią programą realizuos skirtingą ir
dažniausiai ne psichologinį išsilavinimą turintys pareigūnai ir specialistai, toliau nesigilinsime į atskirų teorinių
konsultavimo modelių idėjas, bet kalbėsime apie uni-

versalius, bet kurios orientacijos konsultantui žinotinus
dalykus, sudarančius konsultavimo teorijos pagrindus.
Kontroliniai klausimai
1. Kuo konsultavimo pokalbis skiriasi nuo kasdienio
bendravimo?
2. Kas skiria konsultavimo pokalbį nuo formalios
pamokos?
3. Kas sieja konsultavimą ir psichoterapiją?
Užduotis:
Atsižvelgus į šios programos tikslus ir klientų specifiką,
toliau bus plačiau aptarti klausimai, susiję su konsultavimu, kuriam būdingi šie požymiai:
1. Orientacija į situacinių problemų sprendimą;
2. Orientacija į trumpalaikę pagalbą;
3. Orientacija į aiškiai struktūruotą konsultavimą;
4. Orientacija į kliento elgesio ir jo motyvacijos keitimą bei
konkrečių, programai aktualių įgūdžių suformavimą.
Pasvarstykite, kodėl išvardinti požymiai atitinka programos tikslus ir tikslinės grupės klientų specifiką? Savo mintis
užrašykite į Savarankiško darbo dienoraštį.
1.2. Konsultavimo tikslai ir struktūra
Konsultavimo tikslai gali būti trumpalaikiai, konkretūs,
specifiniai ir ilgalaikiai, bendrieji, globaliniai. Konsultuojant labai svarbu pasiekti tikslų dermės, pasirinkti tuos,
kurie yra aktualiausi ir realiai pasiekiami duotu momentu,
atsižvelgti į kliento situaciją ir jo poreikius. George ir Cristiani (1990) suformulavo keletą universalių konsultavimo
tikslų, kuriuos daugiau ar mažiau mini įvairios psichologinio konsultavimo mokyklos. Svarbiausi iš jų yra:
1. Skatinti keisti elgesį, kad klientas galėtų gyventi produktyviau, būtų patenkintas gyvenimu net esant tam
tikrų neišvengiamų socialinių apribojimų.
2. Lavinti įgūdžius, padedančius įveikti problemas,
iškylančias susidūrus su naujomis gyvenimo situacijomis ir naujais reikalavimais.
3. Užtikrinti, kad būtų priimami efektyvūs gyvenimo
sprendimai. Tam konsultuojant reikia išmokti daugybę dalykų: įvertinti poelgius, laiko ir energijos sąnaudas, rizikos padarinius, vertybių lauką, kuriame
priimami sprendimai, tirti savo asmenybės ypatybes,
emocinius sunkumus, nuostatų įtaką sprendimams
ir kt.
4. Lavinti gebėjimą užmegzti ir palaikyti tarpasmeninius santykius. Bendravimas su kitais žmonėmis
užima didelę gyvenimo dalį ir daugeliui žmonių tai
yra sunku dėl žemo jų savigarbos lygio ar netinkamų
socialinių įgūdžių. Konsultuojant visada siekiama
pagerinti klientų gyvenimo kokybę mokant juos
efektyviau bendrauti tarpusavyje.
5. Padėti realizuoti ir plėtoti asmenybės potencialą. D.
H. Blocher (1966) mano, kad konsultuojant reikia
siekti maksimalios kliento laisvės atsižvelgiant į jo
paties ir aplinkos sukeliamus apribojimus, taip pat
padėti jam kuo efektyviau kontroliuoti savo aplinką
bei savo reakcijas, provokuojamas aplinkos. R. May
(1967) dar nurodo, kad, dirbant su vaikais, pagalba
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bus efektyvesnė, jei kartu bus dirbama ir su vaiko
artimiausios aplinkos žmonėmis.
Užduotis:
Atidžiai perskaitykite užduoties protokole išvardintus
konsultavimo tikslus. Pasvarstykite, kurie iš jų, konsultuojant jūsų tikslinės grupės dalyvius, gali būti aktualūs.
Atsižvelgdami į jums žinomus tikslinės grupės požymius,
sukonkretinkite tikslus. Savo atsakymus užrašykite atitinkamose užduoties protokolo eilutėse.
Užduoties protokolas
Skatinti keisti elgesį, kad klientas galėtų gyventi
produktyviau, būtų patenkintas gyvenimu net jei yra tam
tikrų neišvengiamų socialinių apribojimų.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________------------Lavinti įgūdžius, padedančius įveikti problemas, iškylančias susidūrus su naujomis gyvenimo situacijomis ir
naujais reikalavimais.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________------------Užtikrinti, kad būtų priimami efektyvūs gyvenimo
sprendimai. Tam konsultavimo metu reikia išmokti daugybę dalykų: įvertinti poelgius, laiko ir energijos sąnaudas,
rizikos padarinius, vertybių lauką, kuriame priimami
sprendimai, tirti savo asmenybės ypatybes, emocinius
sunkumus, nuostatų įtaką sprendimams ir kt.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________------------Lavinti gebėjimą užmegzti ir palaikyti tarpasmeninius santykius. Bendravimas su kitais žmonėmis užima
didelę gyvenimo dalį ir daugeliui žmonių tai yra sunku dėl
žemo jų savigarbos lygio ar netinkamų socialinių įgūdžių.
Konsultuojant visada siekiama pagerinti klientų gyvenimo
kokybę, mokant juos efektyviau bendrauti tarpusavyje.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Padėti realizuoti ir plėtoti asmenybės potencialą. D.
H. Blocher (1966) mano, kad konsultuojant reikia siekti
maksimalios kliento laisvės, atsižvelgus į jo paties ir aplinkos sukeliamus apribojimus, bei padėti jam kuo efektyviau
kontroliuoti savo aplinką bei savo reakcijas, provokuojamas aplinkos. ___________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
Kiti nepaminėti, mano manymu, svarbūs tikslai:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
1.3. Konsultavimo struktūra
Konsultavimas turi būti ir paprastai yra kryptingas
dviejų žmonių, t. y. konsultanto ir kliento, bendravimas,
kai abiejų dalyvių elgesys lemia pokalbio ir bendravimo
eigą. Konsultantas gali būti nevienodai direktyvus ir vadovaujantis pokalbiui, bet jis visada turi jausti atsakomybę už
pokalbio eigą ir jo rezultatyvumą. Manau, kad atsižvelgę
į jūsų potencialių klientų jauną amžių ir specifinę patirtį,
turėtumėte būti pakankamai direktyvūs, bet visada turite
išlikti jautrūs kliento emocinei būsenai ir jo poreikiams.
Sėkmingai konsultuojant pokalbis tampa kryptingesnis,
gilesnis, mažėja nerimas, baimė dėl paties konsultavimo,
darosi aiškesni konsultavimo tikslai, stiprėja tarpusavio
pasitikėjimas ir viltis, kad galima rasti išeitį iš sunkios
situacijos, aiškėja galimų veiksmų planas.
Ką konrečiai daro konsultantai konsultacijos metu?
Dabar atlikite užduotį ir užrašykite ją į Savarankiško darbo
dienoraštį.
Užduotis:
Įsivaizduokite arba prisiminkite konsultavimo situaciją
ir konsultanto elgesio reakcijas konsultacijos metu. Tuščiame lape savais žodžiais surašykite konsultavimui būdingas
konsultanto elgesio reakcijas. Po to sunumeruokite jas
pagal dažnumą/trukmę.
Taigi kaip jūs ir pastebėjote, konsultantas ilgiausiai
dėmesingai klauso, pateikia klausimų apie tai, ką klientas
jaučia, mąsto arba daro, kartais informuoja, moko, siūlo,
palaiko, paskatina, vertina, padeda suformuluoti, išreikšti
kliento mintis. Galima sakyti, kad jis atlieka tokius pačius
veiksmus, kokius mes visi atliekame bendraudami su kitais
žmonėmis. Tačiau vienas skirtumas yra esminis — konsultantas tuos veiksmus atlieka tikslingai, tinkama forma ir
reikiamu laiku. Šito galima mokytis ir išmokti, bet svarbu
laikytis ir bendrų konsultanto elgesio taisyklių. Remiantis
patyrusių konsultantų patirtimi, svarbiausios iš jų yra šios:
 Nėra dviejų visiškai vienodų klientų ir konsultavimo
situacijų;
 Konsultuojant kliento saugumo jausmas yra svarbiau,
negu konsultanto poreikiai, todėl negalima užsibrėžtų konsultavimo tikslų siekti bet kokia kaina;
 Konsultantas turi dirbti dėl kliento interesų ir laikytis
konsultavimo etikos taisyklių;
 Efektyvus konsultavimas vyksta kartu su klientu, bet
ne atliekamas klientui;
 Konsultuojant nėra statiškų situacijų, nes santykis
tarp konsultanto ir kliento nuolat keičiasi, todėl sunku tiksliai numatyti visą konsultacijos eigą;

114 MOKYMO PROGRAMA SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU ASMENIMIS, NUTEISTAIS BAUSMĖMIS,
Efektyvus konsultantas nesilaiko vienos teorijos, vieno
požiūrio, vieno konsultavimo būdo, o konkrečiu atveju
atsirenka ir pritaiko tinkamiausias žinias ir mokėjimus.
Tad nors ir sunku prognozuoti kiekvieno konsultacinio pokalbio eigą, numatyti visas galimas konsultavimo
situacijas, konsultuojant mūsų tikslinės grupės klientus
svarbu laikytis tam tikros schemos, tam tikros konsultavimo struktūros. Kaip ir bet kokia schema, toliau aptariamas
konsultavimo struktūros modelis (arba sisteminis konsultavimo modelis) supaprastina konsultavimo realybę.
Tačiau jis naudingas, nes padeda įsivaizduoti ir suprasti
bendrą konsultavimo eigą, o konsultantui — laikytis tam
tikro nuoseklumo, ypač sprendžiant konkrečias situacines
kliento problemas. Remiantis šiuo modeliu galima pasitikrinti, ar sėkmingai vyksta konsultavimas, kokia pažanga
jau pasiekta ir pan.
Gilliland su bendraautoriais (1989) pasiūlė sisteminio
konsultavimo modelį, apimantį 6 glaudžiai tarpusavyje
susijusias stadijas, kurios atitinka bet kokio į problemų
sprendimą orientuoto konsultavimo ar psichoterapijos
sėkmingą eigą. Atsižvelgdami į tikslinės grupės specifiką,
aptarsime kiekvieną iš šių stadijų, jų tikslus ir galimus
konsultanto veiksmus.
1. Problemos tyrimas. Tai — pirmoji konsultavimo
stadija, kai yra renkama informacija apie kliento sunkumus, rūpesčius, problemas. Konsultantas užmezga
tiesioginį akis į akį psichologinį kontaktą su klientu,
kuria pasitikėjimo atmosferą, skatina kalbėti, dėmesingai
klauso, yra empatiškas, rūpestingas, nevertina, stengiasi
palaikyti ir suprasti, fiksuoja kliento jausmus, jo mintis,
neverbalinį elgesį. Pažymėtina, kad konsultuojant tikslinės
grupės klientą, prieš konsultavimą būtina susipažinti su
jo asmens byla, jei įmanoma — su jo artimiausia aplinka,
pasinaudoti visais galimais objektyvios informacijos apie
konsultuojamąjį šaltiniais. Antra vertus, pasikartojantys
faktai ir panašios gyvenimo situacijos (problemos su policija, sulaikymai, teistumai, mokymosi sunkumai, asociali
šeima ir pan.) gali sutrukdyti sėkmingai konsultuoti. Jeigu
konsultuodami nesugebėsime atsiriboti nuo mums visiems
būdingų išankstinių nuostatų ir stereotipinių tam tikrų
reiškinių, jeigu traktuosime klientą kaip vieną iš daugelio
teisės pažeidėjų, jeigu nesuvoksime jo kaip unikalaus kliento, pažeisime esmines (anksčiau minėtas) konsultavimo
nuostatas. Galbūt ir tokiu atveju rasime išeitį, kuri mums
patiems atrodys naudinga, galbūt mūsų nuomonei pritars
ir jaunasis klientas, tačiau gilių ir ilgalaikių pokyčių tuomet vargu ar galima tikėtis, nes nebus suformuota vidinė
jiems būtina motyvacija.
2. Dvimatis problemos apibrėžimas. Šioje stadijoje
yra formuluojama konkreti problema, apibūdinant ne tik
faktus, bet ir jos emocinius bei kognityvinius (pažintinius)
aspektus, t. y. ką ji reiškia klientui. Konsultantas stengiasi
apibrėžti problemą kiek galima tiksliau ir daro tai tol, kol
klientas visiškai sutinka su pateiktu problemos apibrėžimu, t. y. kol pasiekiamas visiškai vienodas abipusis problemos supratimas. Problemą būtina apibrėžti tiksliomis,
konkrečiomis sąvokomis. Tai ypač svarbu konsultuojant

tikslinės grupės jaunuolius, kuriems būdingas neaukštas
išsilavinimo lygis, specifinė aplinka ir patirtis. Jei klientui
arba konsultantui kyla neaiškumų, reikia grįžti prie ankstesnės problemos tyrinėjimo stadijos. Jei tiksliai ir aiškiai
apibrėžiama problema, tuomet lengviau suprasti ir atsekti
jos kilimo šaltinius ir rasti tinkamus jos sprendimo būdus.
3. Alternatyvų nustatymas. Trečiojoje konsultavimo
stadijoje iškeliamos ir atvirai aptariamos visos galimos
problemos sprendimo alternatyvos. Konsultantas skatina
klientą įvardinti visus galimus pasirinkimus, kurie jam atrodo tinkami ir realūs. Kartais, ypač konsultuojant mažiau
brandžius asmenis, konsultantas gali siūlyti savo idėjas,
atskleisti savo patyrimą, remtis sėkmingais pavyzdžiais.
Svarbu paskatinti kliento atsakomybę už savo gyvenimo
klausimų sprendimą, jo kūrybiškumą, alternatyvų mąstymą. Tam naudojami atviro tipo klausimai, turinio ir
jausmų atspindėjimas ir kitos priemonės, apie kurias bus
kalbama vėlesniuose susirinkimuose. Alternatyvos turi
būti palyginamos ir išanalizuojamos.
4. Planavimas. Šioje stadijoje kritiškai įvertinamos
problemos sprendimo alternatyvos. Konsultantas turi
padėti klientui nuspręsti, kokios alternatyvos yra tinkamiausios, kurios atitinka kliento poreikius ir yra realios.
Kai kurios problemos yra išsprendžiamos tik iš dalies
arba visai neišsprendžiamos. Tuomet konsultantas turi
padėti klientui suprasti ir priimti jo gyvenimo situaciją
ar jos aspektus kaip neišvengiamus ir ieškoti būdų, kaip
kompensuoti su jais susijusius sunkumus. Labai svarbu,
kad klientas būtų pagrindinis problemos sprendimo plano
autorius.
5. Veikla. Šioje stadijoje nuosekliai realizuojamas problemos sprendimo planas. Konsultantas padeda klientui
nuspręsti, ką reikėtų daryti, atsižvelgus į realias galimybes,
ir padėti suprasti, kiek pastangų reikės planuotiems veiksmams, bei tai, jog galimos nesėkmės, ir svarbu neatsisakyti
tikslo, nevengti rizikuoti, toliau laikytis problemos sprendimo plano, neužmirštant tikslo, kuriam jis skirtas.
6. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys. Šioje stadijoje klientas kartu su konsultantu įvertina problemos sprendimo
lygį, plano įgyvendinimo patyrimą, pasiektus rezultatus.
Prireikus analizuojamos klaidos, nenumatytos kliūtys,
tikslinamas veiksmų planas ir pan.
Pateikta schema primena racionalų sprendimo modelį,
tik šiuo atveju visose stadijose svarbus ir konsultanto
vaidmuo, jo atliekami veiksmai, konsultanto ir kliento
santykis. Kaip minėta, praktiniams įgūdžiams skirti vėlesni
susirinkimai, bet pravartu dar kartą apibendrinti esmines,
konsultanto vaidmenį charakterizuojančias, jo funkcijas.
Pasak Wrenn (1965), svarbiausios konsultanto funkcijos
yra:
 Užtikrinti kontaktą su klientu, kurio svarbiausias
bruožas — tarpusavio pasitikėjimas;
 „Įsibrauti“ į kliento situaciją ir jo santykius su jam
svarbiais asmenimis;
 Užtikrinti sveiką psichologinę kliento aplinką;
 Nuolat tobulinti savo konsultavimą.
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Kontroliniai klausimai
Į ką reikia atsižvelgti, pasirenkant konsultavimo tikslus?
Kokios konsultanto nuostatos kliento ir konsultavimo
atžvilgiu yra svarbiausios?
Kokie yra pagrindiniai konsultavimo etapai?
Užduotis:
Perskaitykite žemiau pateiktą citatą. Tai — J. Bugental, žymaus amerikiečių psichoterapeuto, žodžiai
apie paslaptį ir žinojimą. Kokios yra pagrindinės citatos
mintys? Ir kaip jos susijusios su konsultavimu?
„Paslaptis apima žinojimą, joje slypi žinios. Paslaptis
begalinė; žinojimas turi ribas. Kuo daugiau žinoma, tuo didesnė tampa paslaptis... Mes, psichoterapeutai, galime labai
lengvai susitarti su klientu atsisakyti paslapties. Sudarant
šį bjaurų sandėrį numanoma, bet retai įvardinama iliuzija,
kad egzistuoja atsakymas į kiekvieną gyvenimo problemą,
kad galima atskleisti kiekvieno sapno ar simbolio reikšmę,
kad sveiko psichologinio gyvenimo tikslas ir idealas yra racionali kontrolė. Psichoterapeutai privalo daug žinoti, tačiau
jie privalo ir nusižeminti, būti nuolankūs žinių atžvilgiu.
Būkime atviri — mes niekada nežinome pakankamai. Mes
niekada negalime žinoti pakankamai... Apsimesti, kad mes
žinome, ko klientui reikia, ką jis turėtų daryti, ką turėtų
pasirinkti, vadinasi, neigti paslaptį ir išduoti klientą. Gydant
bet kokiu būdu reikėtų padėti klientui išsaugoti savo ir visų
mūsų paslaptį...“
1.4. Konsultavimo etika
Reikalavimai, keliami konsultanto pasirengimui, apima ne
tik teorines žinias ir praktinius įgūdžius, bet ir reikalavimus,
keliamus konsultanto asmenybei, bei konsultavimo etiką.
Apie konsultanto asmenybės reikšmę yra kalbėję visi
žymūs konsultavimo ir psichoterapijos teoretikai ir praktikai. Pasak Adler, „gydymo technika privalo būti jumyse“, t. y.
konsultanto asmenybė yra pagrindinė priemonė, padedanti
tobulėti klientui. Freud manė, kad psichoanalitikui kur kas
svarbiau ne medicininis išsilavinimas, o įgimta žmogaus
dvasios įžvalga. Remiantis šiuolaikiniu požiūriu, negalima
menkinti teorinio ir praktinio konsultanto pasirengimo
svarbos konsultavimo efektyvumui. Kai konsultavimas tapo
profesija, buvo parengti ir konsultantų mokymo metodai.
Akivaizdu, kad geru konsultantu ne gimstama, o tampama
mokantis ir kaupiant gyvenimo ir konsultavimo patirtį.
Tačiau tyrimai taip pat rodo, kad asmenybės bruožai skiria
efektyvius konsultantus nuo neefektyvių. Deja, tam tikro
bruožų derinio, kurio reikia konsultavimo sėkmei, vienareikšmiškai nustatyti kol kas niekam nepavyko. Vis dėlto
tiek profesionalai, tiek klientai, apibūdindami efektyvaus
konsultanto asmenybę, vartoja panašias buitines sąvokas.
Užduotis:
Pabandykite sudaryti asmenybės savybių, kurios būtinos efektyviam konsultantui, sąrašą. Sudėliokite jas pagal
svarbumą.
O dabar susipažinkite su profesinių organizacijų ir
patyrusių konsultantų skiriamais svarbiausiais konsultanto
asmenybės ypatumais.

JAV Nacionalinė profesinio orientavimo aociacija: efektyviam konsultantui būdinga:
G
 ilus domėjimasis žmonėmis ir kantrybė būnant su
jais;
 J autrumas kitų žmonių nuostatoms ir elgesiui;
E
 mocinis stabilumas ir objektyvumas;
G
 ebėjimas sukelti kitų žmonių pasitikėjimą;
P
 agarba kitų žmonių teisėms.
JAV konsultantų rengimo ir priežiūros asociacija: konsultantui privaloma:
P
 asitikėti kiekvienu individu;
G
 erbti individualias žmogaus vertybes;
B
 ūti budriam, atsižvelgti į pasaulines problemas;
 Neturėti išankstinių nusistatymų;
 S uprasti save;
B
 ūti pareigingam.
L. Wolberg: konsultantui kenkia ir yra nepriimtina:
P
 olinkis dominuoti, būti valdingam;
P
 asyvumas ir paklusnumas;
Ž
 monių vengimas;
K
 lientų naudojimas savo poreikiams tenkinti;
 Nemokėjimas toleruoti kitoniškumo, įvairių poelgių;
 Neurotinė nuostata dėl pinigų.
Kočiūnas: kintantis „idealaus“ konsultanto modelis apima:
 Autentiškumą;
 Atvirumą;
 S avęs pažinimą;
 Asmenybės jėgą ir identiškumą;
 Neapibrėžtumo toleravimą;
 Asmeninę atsakomybę;
 S antykius su kitais žmonėmis;
R
 ealistiškų tikslų kėlimą;
E
 mpatiją;
B
 randumą.
Planuojant tapti konsultantu reikia atminti, jog konsultavimas ir psichoterapija patenka į rizikingų profesijų
sąrašą, kadangi šiam darbui reikia didelių emocinių sąnaudų, didelės atsakomybės, sėkmės kriterijai labai neapibrėžti,
konsultavimas yra prieštaringai vertinamas aplinkinių. Todėl
intensyviai konsultuojant kyla „sudegimo sindromo“ (Paine,
1981; Maslach, 1982; Corey, 1986) pavojus. Šis sudėtingas
psichofiziologinis reiškinys apibūdinamas kaip emocinis,
protinis ir fizinis išsekimas, kuris pasireiškia bloga, depresiška
nuotaika, nuolatiniu nuovargio, bejėgiškumo ir beprasmybės
jausmais, energijos ir entuziazmo stoka, neigiamu savo darbo
rezultatų ir apskritai gyvenimo vertinimu. Šis sindromas
ypač pažeidžia jautrius, nerimastingus, empatiškus žmones,
linkusius į intraversiją, turinčius humanistines gyvenimo
nuostatas, linkusius per daug susitapatinti su kitais.
Išvengti minėtų pasekmių padeda:
 J ei konsultantas turi ir kitų, nesusijusių su konsultavimu, interesų;
 J ei gali rodyti iniciatyvą ir imtis naujų užduočių;
 J ei turi socialinį gyvenimą, draugų;
 J ei rūpinasi savo sveikata, mityba, režimu, miegu,
moka tinkamai ilsėtis;
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 Siekia to, ko nori, ne visada tikėdamas laimėti, moka
pralaimėti savęs nežemindamas ir nekaltindamas;
 Moka pats save įvertinti, nesiremdamas vien aplinkinių vertinimais;
 Yra atviras naujiems potyriams;
 Moka pasakyti „ne“ ir apgalvotai prisiimti atsakomybę;
 Skaito ne tik mokslinę literatūrą, bet ir savo malonumui;
 Tobulėja mokydamasis, dalyvaudamas seminaruose,
keičiasi patyrimu su kolegomis;
 Dalyvauja profesinėje grupėje, kur galima aptarti
asmenines problemas ir konsultavimo sunkumus.
Konsultavimas įpareigoja konsultantą laikytis etinės
atsakomybės ir prieš klientą, ir prieš jo šeimos narius, ir
prieš įstaigą, kurioje dirba, ir prieš visuomenė apskritai.
Visų pirma konsultavimo etika reikalauja konfidencialumo, tarnavimo kliento interesams, jo autonomijos ir
teisės apsispręsti gerbimo, draudimo užmegzti ir palaikyti
su klientu neprofesinius santykius. Nors etiniai konsultavimo principai ir taisyklės yra žinomos ir profesionalų
apibrėžtos, o daugelyje šalių ir įteisintos kaip konsultavimo etikos kodeksas, praktiškai konsultavimo situacijos
yra tokios įvairios, kad toms taisyklėms tenka nusižengti.
Kartais vieno reikalavimo laikymasis prieštarauja kitam
ar net keliems, ir konsultantui tenka rinktis, kurį reikalavimą konkrečiu atveju pažeisti. Kai kuriose situacijose yra
užprogramuotos etinės dilemos, kurios apsunkina žinomų
taisyklių taikymą. Pavyzdžiui, jei konsultuojant paaiškėja,
kad klientas kam nors kelia rimtą grėsmę, konsultantas
privalo imtis priemonių, kad apsaugotų potencialias aukas,
informuodamas jas apie pavojų. Taip pat konsultantas
turėtų informuoti ir klientą apie savo galimus veiksmus,
apsaugant trečiuosius asmenis. Arba jeigu kyla dilema, ką
pasirinkti — laikytis etikos ar teisės principų, tai pirmenybė turi būti teikiama pastariesiems. Arba sunku nepažeisti
kliento autonomijos ir jo apsisprendimo teisės, jeigu jis
ketina nusižudyti.
Daug problemų susijusios ir su svarbiausia konsultavimo etikos taisykle — konfidencialumu. Konfidencialumo klausimą būtina aptarti jau pirmo susitikimo su
klientu metu. Akivaizdu, kad klientas negalės pasitikėti
konsultantu, jeigu jis nebus diskretiškas, t. y. nesilaikys
konfidencialumo. Bet ką reiškia konsultanto konfidencialumas? Viena vertus, konfidencialumas reiškia, jog žinios
apie klientą, gautos konsultuojant, nebus panaudotos ne
profesiniams tikslams. Žinios apie klientą, kaip ir pats
konsultavimo faktas, paprastai turi būti saugomos taip,
kad nepakliūtų į svetimas rankas ir nebūtų paviešintos. Be
to, klientas visada turi būti tikras, kad visa informacija apie
jį bus panaudota tik jo intresams ir su jo sutikimu. Tačiau
egzistuoja ir tokios aplinkybės, kada konsultantas gali, o
kartais ir privalo pažeisti konfidencialumą, nes jis ir negali
būti absoliutus.
Schneider (1993) suformulavo kelis konfidencialumo
principus, kuriais nustatomos konfidencialumo ribos:
 Įsipareigojimas laikytis konfidencialumo yra ne absoliutus, o santykinis, nes egzistuoja tam tikros sąlygos,
galinčios pakeisti tokį konsultanto įsipareigojimą;

 Konfidencialumą lemia kliento suteiktų žinių pobūdis — kliento paslaptys saisto konsultantą griežčiau,
nei visuotinai žinomi dalykai;
 Konsultavimo susitikimų medžiaga, kuri negali
pakenkti kliento interesams, nesaisto konsultanto
konfidencialumo taisykle;
 Konfidencialumas grindžiamas kliento teise į gerą
vardą, į paslaptį. Konsultantas privalo gerbti tokias
klientų paslaptis, kartais net nusižengdamas įstatymui, jei tik tuo nepažeidžiamos trečiųjų asmenų
teisės;
 Konfidencialumą gali riboti konsultanto teisė užtikrinti savo asmens orumą ir saugumą;
 Konfidencialumą gali riboti trečiųjų asmenų ir visuomenės teisės.
Praktiškai visada konfidencialumas yra ribojamas, jei:
a) klientas kelia grėsmę savo ar kitų žmonių gyvybei;
b) tai — nepilnametis klientas, tapęs ar tebeesantis suaugusiųjų nusikaltimų (smurto, tvirkinimo, incesto
ir kt.) auka;
c) būtina klientą hospitalizuoti;
d) klientas ar kiti asmenys dalyvauja platinant narkotikus ar kitose nusikalstamose veikose.
Užduotis:
Pasvarstykite, kokios etinės taisyklės turi galioti konsultuojant jūsų tikslinės grupės klientus. Kurios iš jų yra
santykinės? Kokiais atvejais? Savo atsakymus surašykite į
Savarankiško darbo dienoraštį.
2 priedas. Konsultavimo praktikumas
2.1. Įvadas: kas yra baziniai konsultavimo įgūdžiai ir
kodėl jie yra pagrindiniai?
Yra du pagrindiniai konsultavimo mokymo būdai.
Pirmasis iš jų ir populiariausias profesionaliai rengiant
konsultantus — mikroįgūdžių formavimo modelis. Tai
toks modelis, kai vieningas konsultavimo procesas yra
išskaidomas į atskirus, bet kokiam konsultavimui būtinus
įgūdžius, ir mokymo procese formuojami ir lavinami
atskiri įgūdžiai. Tik gerai įvaldžius pagrindinius, bazinius
konsultavimo įgūdžius pereinama prie jų integracijos į
vientisą konsultaciją. Panašiai kaip teniso lošėjas pirmiausia turi išmokti atskirus žaidimo elementus, taisykles, o tik
po to integruoti juos į vientisą žaidimą. Tokius pagrindinius konsultavimo įgūdžius sudaro dvi jų grupės:
1. Pirminiai konsultavimo įgūdžiai:
– neverbalinis dėmesingumas ir stebėjimas;
– klausinėjimas;
– turinio atspindėjimas;
– jausmų atspindėjimas.
2. Sudėtingesni, aukštesnio lygio baziniai konsultavimo
įgūdžiai:
– atsiskleidimas;
– konfrontacija;
– interpretavimas ir apibendrinimas;
– struktūravimas;
– integravimas.
Kiekvienas paminėtas įgūdis gali būti išskaidomas ir
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dar smulkiau detalizuojamas iki atskirų jį sudarančių konsultanto reakcijos elementų.
Kitas būdas remiasi labiau holistiniu požiūriu, kai
būsimieji konsultantai veda ilgesnes, paprastai 15–20 min.
trunkančias konsultacijas, po to jos yra kritiškai analizuojamos ir suteikiamas grįžtamasis ryšys. Dėmesys paprastai
kreipiamas daugiau ne į atskiras konsultanto reakcijas, o
veikiau į kliento problemos konceptualizavimą ir bendrą
konsultacinio pokalbio kryptį. Tokiai mokymo strategijai
yra būdinga analizuoti konsultavimo santykio etapus,
paprastai apimančio santykio (psichologinio kontakto)
užmezgimą, diagnozę arba įvertinimą, tikslo nustatymą,
veiksmus ir terminus. Tokia metodologija tinkamesnė jau
pažengusiems arba bent psichologinį išsilavinimą turintiems
konsultantams mokyti. Tolimesniuose susirinkimuose bus
remiamasi pirmuoju konsultantų rengimo modeliu.
Tačiau kas gi yra pagrindiniai arba baziniai konsultavimo įgūdžiai ir kodėl jie laikomi tokiais? Dar Sokratas mokė
savo studentus pateikdamas klausimus ir reflektuodamas,
o ne didaktiškai dėstydamas. Sokrato metodu ir šiandien
vadinamas mokymo būdas, kurio esmė — tikėjimas, kad
žmonės patys geriausiai žino atsakymus į jiems rūpimus
klausimus, svarbu padėti jiems pasiekti tą žinojimą.
Konsultantai šiandien, naudodami bazinius konsultavimo įgūdžius, remiasi ta pačia prielaida, kad jų klientai turi
vidinį žinojimą, kaip reiktų spręsti jų problemas, kokius
sprendimus priimti, kaip keisti savo elgesį, ir jiems reikia
tik padėti atpažinti tą žinojimą.
Z. Froidas ir kiti ankstyvieji psichoanalitikai apskritai
nesidomėjo baziniais konsultavimo įgūdžiais. Supaprastintai jų požiūrį galima paaiškinti kaip pastangas suprasti
vidinį darbą — arba pasąmonę, paskatinus klientus laisvai
asocijuoti, atskleisti sapnus, ir t. t. Nors konsultanto
vaidmens variacijas lemia praktika, iš esmės visada tai yra
„gydymas kalbėjimu“.
K. Rodžersas, kurio konsultavimo filosofiją šiek tiek
aptarėme pirmuose susirinkimuose, išplėtojo konsultacinio santykio idėją, nutoldamas nuo psichoanalitinės
sampratos ir išskirdamas tris esmines efektyviam konsultavimui būtinas sąlygas: empatiją, autentiškumą (nuoširdumą) ir besąlyginę pagarbą klientui. Ankstyvuose darbuose
K. Rodžersas konsultavimo santykio pagrindinius aspektus
apibūdino taip: (a) šiltumas ir atsakingumas, (b) leidimas
reikšti bet kokius jausmus, (c) terapijos ribotumas ir (d)
spaudimo ar prievartos nebuvimas.
Vis dėlto, kad konsultavimas būtų sėkmingas, nepakanka vien tinkamo santykio tarp konsultanto ir kliento
užmezgimo. Ypač, rengiant konsultantus, giliau nestudijavusius klinikinės psichologijos ir psichoterapijos, negalima
ignoruoti konkrečių konsultavimo įgūdžių ir gebėjimų
formavimo bei lavinimo. Pradedančiam konsultantui
svarbu žinoti ir mokėti panaudoti tam tikras kryptingai ir
tikslingai konsultavimo procesą nukreipiančias priemones.
Tokios žinios, įgūdžiai ir mokėjimai padeda vadovauti
konsultaciniam pokalbiui ir sumažina natūralias konsul-

tanto emocijas, tam tikrą nerimą ir netgi baimę, kylančias
reaguojant į klausimus „ką turėčiau sakyti?“ arba „ką
turėčiau daryti?“ per konsultaciją. Pradedantis konsultantas, net ir turintis psichologinį akademinį išsilavinimą,
dažniausiai kreipiasi į savo mokytoją klausdamas: „Aš ilgai
mokiausi, kaip konceptualizuoti, suprasti kliento problemas. Aš žinau, kaip išklausyti klientą, kai jis ateina ir man
pasakoja apie savo problemą. Bet ką aš turiu pasakyti, kai
ateina mano eilė kalbėti?“ arba „Ką turėčiau daryti, jei klientas nekalba arba kalba per daug?“. Atsakymus į šiuos ir
daugybę panašių klausimų surasime mokydamiesi bazinių
konsultavimo įgūdžių.
Kuo skiriasi pradedančiojo ir patyrusio konsultanto
elgesys? Ką tokio pastarieji moka daryti, kaip reaguoja, kai
klientas atranda jėgų ir alternatyvų tvarkyti savo gyvenimą,
kurių anksčiau nebuvo įžvelgęs?
Konsultanto reakcijų pamatą sudaro keli pagrindiniai
konsultavimo įgūdžiai. Geras pianistas skambindamas
nesuvokia atskirų natų, jis kaito natas ir spaudo reikiamus klavišus. Panašiai ir patyręs konsultantas nesvarsto ir
neanalizuoja, kokius savo įgūdžius jis naudoja. Kita labai
tinkama analogija yra skaitymas. Pradedantis skaityti kreipia dėmesį į atskiras raides, jungia jas į žodį ir tik sudėliojęs juos į sakinį supranta mintį. O patyręs skaitovas kreipia
dėmesį ir, neskaidydamas teksto į atskirus žodžius ar jų
derinius, iškart suvokia teiginius ir jų junginius.
Panašiai ir konsultavimo įgūdžiai. Kaupiant patirtį
konsultantas atskirus konsultavimo komponentus integruoja taip, kad jie tampa „natūralia“ reakcija, ir apie juos
galvoja tik tuomet, kai kyla sunkumų. Bet kaip neįmanoma skaityti ir suprasti teksto neišmokus raidžių ir neįgudus jungti jų į prasmingus derinius, taip neįmanoma ir
gerai konsultuoti, neįvaldžius pagrindinių konsultavimo
įgūdžių.
Taigi kelias kitas savarankiško darbo valandas reikės
skirti konkretiems įgūdžiams formuoti ir lavinti. Tačiau
pirmiausia pasitikrinkite savo žinias ir atlikite nurodytą
užduotį.
Kontroliniai klausimai:
1. Kokie yra pagrindiniai (baziniai) konsultavimo
įgūdžiai?
2. Kuo skiriasi pradedančio ir patyrusio konsultanto
elgesys?
3. Kokie yra konsultantų rengimo metodai?
Užduotis:
Įsivaizduokite kiek galima blogesnę konsultaciją.
Kokias konsultanto klaidas galite stebėti? Išvardinkite kuo
daugiau netinkamų konsultantų elgesio detalių ir reakcijų.
Kiek galima detalesnę „blogos konsultacijos“ charakteristiką aprašykite savo Savarankiško darbo dienoraštyje.
2.2. Neverbalinis dėmesys ir stebėjimas
Pirmasis bazinis konsultanto mokėjimas ir gebėjimas — su klientu užmegzti ir palaikyti konsultavimo
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santykį (kontaktą). Tam padeda neverbalinis konsultanto
elgesys, jo dėmesingumas ir stebėjimas.
Seniai pastebėta, kad didelė dalis komunikacijos ne tik
tarp gyvūnų, bet ir tarp žmonių vyksta neverbaliniu būdu.
Pirmiausia konsultantas turi mokėti ir gebėti kontroliuoti
savo neverbalinį elgesį, juo reikšti dėmesingumą klientui ir
kurti konsultavimui būtiną atmosferą ir santykį su klientu.
Paprastai neverbaliniam elgesiui priskiriama:
– akių kontaktas;
– galvos linktelėjimas;
– veido išraiška;
– kūno poza;
– fizinis atstumas tarp konsultanto ir kliento (Hackney
ir Cormier, 1996).
Papildomai kaip svarbią neverbalinio konsultanto
elgesio dalį Carkhuff (1987) ir Ivey ir Ivey (1999) išskiria
palinkimą, atsisėdimo poziciją, išraiškingą veidą ir paskatinančių gestų panaudojimą. Yra toks posakis: „Sėdėti tiesiai
prieš klientą — remtis abiem kojom į žemę“. Tačiau tokia
pozicija būdingesnė vyrams, nei moterims. Daug daugiau
negu neverbalinio dėmesingumo galima rasti nedėmesingumo ženklų: nežiūrėjimas, nusisukimas, žiūrėjimas į
laikrodį, rankų, kojų kryžiavimas ir kt.
Atkreipkite dėmesį, kad tik žmonės dėmesingumą rodo
žiūrėdami į akis. Šuniui ar lokiui tai būtų agresyvumo ar
noro dominuoti išraiška. Yra ir tarpkultūrinių žvilgsnio
kontakto skirtumų. Tačiau visos kultūros subtiliai jaučia
ribą tarp dėmesingumo ir įkyrumo ar net grobuoniškumo.
Jei prisimintumėte matytus žvilgsnius, nesunkiai suvoktumėte jų poveikio skirtumus. Apskritai konsultantas turi
jautriai reaguoti į kliento grįžtamąjį ryšį. Ir neverbaliniam
dėmesingumui palaikyti ypač svarbus kliento neverbaliai
teikiamas grįžtamasis ryšys, t. y. žvilgsnis turi būti tiesus,
atviras, tačiau neturi kelti klientui nepatogumo jausmo.
Užduotis:
Prisiminkite savo aprašytą „blogos konsultacijos“ pavyzdį. Paimkite savo aprašą ir pabraukite jame nurodytas
neverbalines konsultanto reakcijas. Pasvarstykite, kaip jos
gali paveikti klientą.
Kitas bazinis įgūdis — stebėjimas. Atidus kliento elgesio
stebėjimas suteikia nepaprastai daug svarbios informacijos,
tačiau interpretuoti kliento neverbalinį elgesį reikia labai
atsargiai ir remtis juo veikiau kaip prielaida, o ne kaip išvada. Jei klientas traukiasi atgal, kai konsultantas palinksta
artyn, tai gali būti ženklas, kad toks atstumas nepatogus
klientui. Tačiau taip pat tai gali reikšti, kad yra nepatogios
kėdės arba kad klientui suskaudo nugarą.
2.3. Aktyvus klausymas
Jei laikytumėmės įgūdžių hierarchijos pagal jų svarbumą, tai kitas bazinis įgūdis būtų klausymasis. Ne tik
naujokus, bet ir patyrusius konsultantus, o kartais — ir
jų šeimos narius nustebina nuovargis, kurį konsultantai
patiria dienos pabaigoje, kai per visą darbo laiką jie nieko
kito nedarė, tik „sėdėjo ir klausė“. Kaip tik dėl to klausymui

konsultavimo kontekste pavadinti pasiūlytas „aktyvaus
klausymo“ terminas (Hackney ir Cormier, 1996). Aktyvus
klausymas reikalauja daug energijos ir budrumo.
Yra ir kitų aktyvaus klausymo kliūčių. Įsivaizduokite,
kad važiuojate mašina ir norite išgirsti orų prognozę, todėl
surandate reikiamą radijo stotį. Bet kitas dalykas, kurį vėl
aiškiai suvokiate, yra diktoriaus padėka meteorologui už
pateiktą orų prognozę, kurios jūs neišgirdote. Atrodo, kad
jūsų mašinoje kelias minutes nė nebuvo. Kur jūs buvote?
Mintinėje kelionėje, be abejo. Galbūt susidomėjote vaizdu
už lango? O gal mintyse pakalbinote draugą, su kuriuo netrukus susitiksite? Gal suabejojote, ar neužmiršote būtinų
dokumentų? Taigi išlaikyti dėmesį ir minčių koncentraciją
ties pasirinktu objektu (konsultuojant — ties klientu) nėra
natūraliai visiems būdingas mokėjimas.
Kitas tipiškas barjeras — mintys apie save arba savo
situaciją, kylančios kaip reakcija į kliento pasakytus teiginius. Pavyzdžiui, kai klientas pasakoja apie problemas su
savo paaugliu sūnumi, konsultantas pradeda galvoti apie
savo paauglį sūnų arba prisimena save paauglystėje. Jei taip
atsitinka, kliento klausymas nutrūksta. Arba konsultantas,
ypač mažiau patyręs, pradeda svarstyti, kaip turėtų efektyviau sureguoti į kliento žodžius, diskutuoti su savimi, ar
tinkamas metas konfrontuoti ir pan.
Dar vienas potencialus barjeras, būdingas visiems konsultantams, — prielaidų darymas apie tai, ką toliau sakys
klientas. Kuo didesnė konsultavimo patirtis ir kuo geriau
konsultantas pažįsta klientą, tuo šis pavojus didesnis.
Dažnai tokios konsultanto prielaidos pasitvirtina, tačiau jų
svarstymas trukdo teisingai išgirsti tai, kas buvo pasakyta.
Kiti aktyvaus klausymo barjerai susiję su nesupratimu to,
ką klientas iš tiesų pasakė. Taip gali atsitikti ir dėl momentinio nedėmesingumo, ir dėl pasakojimo painumo, ir dėl to,
kad konsultantui trūksta žinių apie pasakojamus dalykus. Bet
kuriuo atveju, jei konsultantas nepasitikslins ir nepašalins kilusio neaiškumo, jis nesupras likusios pranešimo dalies. Nors
konsultantui gali būti nepatogu pertraukti klientą, klausytis
toliau gerai neišgirdus ar nesupratus to, kas jau buvo pasakyta, neefektyvu, nes tai kliudo teisingai reaguoti.
E. Water pateikia pavyzdį, kad, įeidama į kontorą, visas
savo problemas ir mintis ji sudeda į skėčių stovą ir grįžta
prie jų tik išeidama iš darbo. Tokios vizualizacijos ir kitokios
priemonės yra naudingesnės, nei vien komanda ar draudimas sau negalvoti per konsultaciją apie ką nors tokio,
kas tau rūpi. Instrukcija „negalvokite apie rausvą triušį!“
paprastai sužadina draudžiamus vaizdinius ir mintis...
Klientai apie aktyvų klausymą sužino tik iš konsultanto
atsakomųjų reakcijų. Pagrindinės aktyvaus klausymo reakcijos — arba technikos — yra trys: minimalus paskatinimas, minčių ir jausmų atspindėjimas (reflection) ir klausimų pateikimas.
2.3.1. Minimalus paskatinimas
Tarp neverbalinio dėmesingumo ir atsakomųjų reakcijų įsiterpia konsultanto reakcijos, kurias Ivey ir Ivey (1999)
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pavadino „minimaliu padrąsinimu“. Tai būtų tokie pasakymai, kaip „hmm“, „ir...?“, „tada...?“ ir kt. Jų funkcija —
padrąsinti klientą kalbėti, bet nedaryti įtakos jo mintims ar
jausmams. Tinkamas kliento paskatinimas toliau pasakoti, parodantis konsultanto pritarimą ir supratimą, yra
ir trumpos frazės, pavyzdžiui: „tęskite“, „taip, suprantu“,
„taip“, „gerai“ ir kt.
Kliento palaikymas, o kartais ir nuraminimas (pavyzdžiui, „jūs esate teisus“, „nesijaudinkite dėl šito“, „jūs
pasielgėte teisingai“), padeda sukurti atmosferą, kurioje
klientas laisviau tyrinėja jam nerimą keliančius klausimus.
Tačiau labai svarbu nepiktnaudžiauti palaikymu ir nuraminimu, kad klientas netaptų priklausomas nuo konsultanto
ir nepradėtų vengti bet kokio nerimo ar skausmo, kuris
neišvengiamai lydi bet kokius rimtesnius asmeninius pokyčius. Ypač vengtini apibendrinantys ir banalūs pasakymai
„viskas bus gerai“, „kartais visiems būna sunku“ ir pan.
Neverbalinio dėmesingumo, minimalaus paskatinimo,
padrąsinimo ir palaikymo neužtenka tam, kad teisingai
suprastume klientą ir jo sunkumus, bet šios priemonės yra
būtinos, ypač konsultavimo pradžioje, nes leidžia sukurti
konsultavimui būtiną atmosferą ir padeda palengva atsiskleisti klientui.
2.3.2. Minčių (pasisakymo turinio) atspindėjimas
Minčių atspindėjimas — tai kliento teiginių perfrazavimas, vieno ar kelių teiginių turinio pasakymas savais žodžiais.
Dažniausiai perfrazuojant pradedama žodžiais: „Jūs pasakėte,
kad...“, „Girdžiu, kad jūs sakote, jog...“. Gerai perfrazuotos
kliento mintys tampa aiškesnės, trumpesnės, konkretesnės.
Perfrazavimas tarsi veidrodis padeda klientui pamatyti, kaip
kliento pasakymą išgirsta ir supranta kitas žmogus. Perfrazavimas parodo, kad konsultantas tikrai klauso ir girdi, kas jam
sakoma, o konsultantui padeda pasitikslinti, ar jis teisingai
girdi ir supranta kliento mintis. Jei klientas po perfrazavimo
atsako: „Ne, aš norėjau pasakyti, kad...“, tai gali reikšti ne tik
tai, kad konsultantas nebuvo pakankamai dėmesingas, bet
ir tai, kad pats klientas savo teiginiais nelabai aiškiai išreiškia
savo mintis ir galbūt turi pasistengti kalbėti aiškiau. Taigi
minčių atspindėjimas yra būtinas įgūdis, be kurio nebus
tarpusavio supratimo, ir kuris padeda pačiam klientui geriau
suprasti, ką jis norėjo pasakyti. Tai — plačiausiai naudojama
konsultavimo technika, be kurios neišsiverčia joks bet kokios
teorinės orientacijos konsultantas. Ivey (1971) išskyrė tris
pagrindinius perfrazavimo tikslus:
1. Parodyti klientui, kad konsultantas yra su juo ir
mėgina suprasti, ką jis sako;
2. Išgryninti kliento mintį ir suformuluoti ją trumpiau;
3. Pasitikrinti pačiam konsultantui, ar jis iš tikrųjų
teisingai suprato kliento žodžius.
Perfrazuojant reikia laikytis trijų paprastų taisyklių
(Kočiūnas, 1995):
1. Perfrazuojama pagrindinė kliento mintis;
2. Negalima iškreipti ar pakeisti kliento teiginio prasmės bei ką nors pridėti nuo savęs;
3. Vengti pažodžiui kartoti kliento pasisakymą, t. y.
geriau kliento mintį išreikšti savais žodžiais.

Kita kliento pasisakymo turinio atspindėjimo technika — apibendrinimas. Apibendrinant išreiškiama pagrindinė kelių mažai susijusių teiginių arba ilgo ir painaus
pasisakymo idėja. Tai padeda klientui susisteminti savo
mintis, sujungti atskiras pasisakymo dalis, išlaikyti konsultacinio pokalbio nuoseklumą. Ivey (1971) išskyrė kelias
situacijas, kai apibendrinimas yra būtinas:
 Kai konsultantas nori pokalbio pradžią sujungti su
prieš tai buvusiu susitikimu;
 Kai klientas kalba labai ilgai ir painiai;
 Kai viena pokalbio tema jau užbaigta ir pereinama
prie kitos temos ar kito pokalbio etapo;
 Siekiant pokalbiui suteikti kryptingumo;
 Susitikimo pabaigoje, siekiant pabrėžti esminius
pokalbio momentus ir/ar skiriant užduotis kitam
susitikimui.
Užduotis:
a) Išanalizuokite pavyzdį:
Klientas: Tai susiję su darbu. Meistras visą dieną taip
seka kiekvieno mano žingsnį, kad aš nieko negaliu daryti.
Jis kritikuoja mane dėl kiekvienos klaidos ir priekaištauja,
kad mažai padariau. Kaip aš galiu ką nors gerai padaryti,
jeigu jis visada mane stebi?
Konsultantas: Tau atrodo, kad negali gerai dirbti, kai
tave taip stipriai prižiūri.
Klientas: Tai netgi nepanašu į priežiūrą. Manau, jis
tiesiog nepasitiki manim. Bet kaip aš galiu užsitarnauti jo
pasitikėjimą, jeigu neturiu galimybės pats savarankiškai iki
galo atlikti savo užduočių?
Konsultantas: Tu netiki, kad gali gerai pasirodyti, kol
negalėsi dirbti savarankiškai.

b) Atspindėkite kliento mintis. Įrašykite savo atsakymus:
I klientas: Su artimaisiais neturiu apie ką kalbėti. Jei
ką pasakoju mamai, tai ji tuoj pradeda klausinėti, mokyti,
aiškinti. Patėviui iš viso į mane nusispjaut. O brolis gyvena
savo gyvenimą...
Konsultantas:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
II klientas: Visą vasarą dirbau kaip arklys, klausiau
inspektoriaus patarimų, net į diskoteką nebuvau nuėjęs. Ir
ką? Neuždirbau nieko, draugai nutolo, dabar juokiasi...
Konsultantas:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
2.3.3. Jausmų atspindėjimas
Vienas iš svarbiausių konsultavimo įgūdžių, ypač veiksmingai padedantis klientui geriau suprasti save, atskleisti
gilesnes įvykių ir poelgių prasmes, yra jausmų atspindėjimas (refleksija). Jausmai ir emocijos konsultuojant ir
psichoterapijoje, pasak Bugental (1987), atlieka tą patį
vaidmenį, kaip kraujas chirurgijoje, — yra neišvengiami,
apvalo ir skatina gyti. Stiprūs jausmai — baimė, skausmas,
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nerimas, kaltė, gailestis, viltis ir kt. nėra konsultavimo tikslas, tai priemonė tikslui siekti. Kai konsultantas tinkamai
atspindi kliento jausmus, klientas geriau juos įsisąmonina,
pamato jų prasmę ir reikšmę, be to, jam tampa aišku, kad
konsultantas domisi jo vidiniu pasauliu ir supranta jį, o tai
skatina pasitikėjimą ir gilesnį tarpasmeninį kontaktą.
Jausmų atspindėjimas konsultuojant gali būti paprastas
išgyvenimo konstatavimas, pavyzdžiui: „Tai iš tikrųjų jus
supykdė“. Kitas atvejis — kliento jausmų atspindėjimas
kartu su išsakyto teiginio perfrazavimu. Pavyzdžiui: „Jūs
iš tiesų supykote, kai perskaitėte laišką, kuriame buvote
neteisingai apkaltintas“. Lavinant šiuos įgūdžius naudinga
plėsti emocijas ir jausmus apibūdinančių terminų žodyną.
Klasifikuojant terminus yra skiriamos keturios jų grupės
pagal vyraujančias emocijas: pyktis, liūdesys, džiaugsmas,
baimė. Skirtingo intensyvumo išgyvenimai kiekvienoje
kalboje turi kelis pavadinimus. Kartais siūloma ir penktoji
kategorija — sutrikimas, nors kai kurie autoriai mano, jog
ji veikiau yra mintys, nei išgyvenimas, arba kelių emocijų
apibendrinimas. Pavyzdžiui, pyktis ir baimė dažnai įvardinami kaip sutrikimas.
Taigi konsultantas, atidžiai klausydamas kliento, turi
atpažinti tikruosius jo jausmus, slypinčius ne tik žodžiuose, bet ir nutylėjimuose, neverbaliniame elgesyje, pauzėse,
platesniame pasisakymo turinyje, nes klientai retai kada
tiesiogiai kalba apie savo jausmus. Konsultantui svarbu
nustatyti, kokiai kategorijai priskirti pastebėtus jausmus,
įvertinti jų intensyvumą ir parinkti reikiamus žodžius
jiems atspindėti. Yra didelis skirtumas tarp skirtingo
intensyvumo tai pačiai kategorijai priskiriamų jausmų,
pavyzdžiui, tarp susierzinimo ir įtūžio, tarp džiugesio ir
malonumo. Jeigu konsultantas netiksliai kategorizuoja
kliento jausmus arba jų intensyvumą, tai klientui gali kilti
abejonių dėl konsultanto empatijos, ir iš kliento yra atimama galimybė aiškiau suprasti patį save. Carkhuff (1972)
požiūriu, per visą konsultavimo laikotarpį kliento išgyvenimai turi būti tikslinami, gryninami, todėl pradėti reikia
nuo bendresnių, tarpinių apibūdinimų, kurie, pokalbiui
vystantis, turi būti papildomi, tikslinami, artėjantys prie
esmės. Kadangi vėlesniais etapais paprastai naudojama
ir konfrontacija, kliento pasitikėjimas konsultantu gali ir
susvyruoti, tuomet ir vėl tenka jį pelnyti, tiksliai atspindint
čia–ir–dabar kylančius išgyvenimus.
Užduotis: išanalizuokite pavyzdį
Klientas: Situacija, apie kurią pasakojau praeitą kartą,
nepasikeitė. Sesuo skambina man kiekvieną rytą
ir išlaiko mane „ant laido“ kone valandą. Pasakoja
apie viską, kas tik šauna į galvą, daugiausiai skundžiasi, kad viskas blogai — sveikata, anyta, barniai,
jos vaikai, net oras. Tokia bjauri dienos pradžia.
Konsultantas: Sesuo jus tikrai suerzina (tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Ne tas žodis! Mano širdis pradeda smarkiau
plakti, vos tik ryte suskamba telefonas. Pagalvoju,
kad tai ji, ir žinau, kad ir vėl valandą klausysiu jos
verkšlenimų.
Konsultantas: Jūs susierzinate dėl jos verkšlenimų ir

supykstat, kad dieną pradedat jos klausydamas
(tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Tikra tiesa. Jeigu ji taip išgyvena dėl visko, tai
kodėl nepasilaiko to sau arba nesusiranda ko nors
kito, kam galėtų pasiskųsti?
Konsultantas: Atrodo, tarsi būtumėt pakliuvęs į spąstus:
neturite kito pasirinkimo, kaip tik klausytis jos
(papildantis atspindėjimas).
Klientas: Na, gal ir nesu spąstuose. Galėčiau nekelti ragelio
arba anksčiau ryte išeiti pabėgioti.
Konsultantas: Turite vilties, kad galite rasti būdą, kaip
išvengti tokių skambučių (tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Bet kodėl turėčiau bėgti iš savo namų, jeigu ji
vienintelė kelia man rūpesčių?
Konsultantas: Jums apmaudu, kad ji gali kontroliuoti jūsų
dienotvarkę (tarpinis atspindėjimas).
Klientas: Ko gero, taip. Kodėl turėčiau leisti jai tai daryti?
Konsultantas: Prieš tai man sakėte, kad jūsų tėvai įpareigojo jus rūpintis seserimi, kai išvažiuosite į miestą.
Ir jūs vis dar jaučiatės įsipareigojęs taip elgtis (papildantis atspindėjimas).
Taigi konsultuojant būtina reaguoti (t. y. atspindėti)
visus kliento jausmus ir emocines reakcijas — teigiamus,
neigiamus ir ambivalentiškus, nukreiptus į save, į kitus
žmones, į patį konsultantą. Jausmų atspindėjimas greitina
subjektyvių kliento santykių supratimą, veda prie problemos ištakų. Gilesnis savo santykių supratimas, pasiektas
aiškumas padeda klientui pereiti prie kitokio elgesio
alternatyvų svarstymo ir realių elgesio pokyčių. Tačiau
jausmų atspindėjimas turi būti tikslingas, todėl atspindėti
reikia tuos jausmus, kurie yra susiję su svarstoma problema arba pačiu konsultavimo procesu, bei tuos, kurie gali
palaikyti klientą, padėti jam. Pavyzdžiui, baimė, nerimas,
pyktis, priešiškumas neleidžia normaliai bendrauti ir
trikdo konsultavimą, jų atspindėjimas padeda klientui juos
pažinti, priimti ir kontroliuoti juos. Kartais konsultavimo
kliūtimi tampa ir stiprūs teigiami jausmai, kuriuos taip pat
susilpnina ir leidžia kontroliuoti jų atspindėjimas.
Konsultantui taip pat svarbu atpažinti ir kartais tikslingai atspindėti savo paties jausmus, kylančius konsultuojant. Įsiklausydamas į savo jausmus, kylančius reaguojant
į kliento elgesį, konsultantas gali gauti daug vertingos
informacijos apie klientą, o tokių jausmų atskleidimas
padeda kurti nuoširdų santykį, skatina klientą geriau
suvokti savo elgesio pasekmes. Tačiau konsultuojant visada
svarbesni kliento, o ne konsultanto jausmai. Todėl konsultantas turi atskleisti tik tuos savo išgyvenimus, kurie susiję
su aptariama tema arba gali būti naudingi kryptingai vystant konsultavimą. Ir kai klientas kartais labai nuoširdžiai
trokšta sužinoti apie konsultantojausmus, pasak Kočiūno,
nereikėtų skubėti jam atsakyti, geriau paklausti: „Kodėl jūs
to klausiate?“ arba „Ką jūs apie tai galvojate?“.
Konsultuojant svarbu išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą
tarp kalbėjimo apie faktus ir jausmus. Žmonėms paprastai
lengviau atskleisti gyvenimo įvykius, faktus, o ne jausmus. Paklausus apie jausmus, klientai dažniausiai atsako
minėdami faktus ir įvykius. Juolab dauguma nekalba apie
jausmus, paklausus apie faktus. Tačiau būtent klausimai
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apie jausmus ir jausmų atspindėjimas yra esminė psichologinio kontakto kūrimo prielaida, ypač akcentuojama ir
prioritetiškai svarbi į klientą orientuotoje psichoterapijoje.
Užduotis:
Treniruokitės! Pokalbiuose su artimais žmonėmis bandykite atspindėti jų mintis ir jausmus. Kokių atsakomųjų
reakcijų sulaukiate? Trijų bandymų patirtį aprašykite Savarankiško darbo dienoraštyje — papasakokite apie situaciją,
savo ir pašnekovo elgesio reakcijas.
2.3.4. Klausimų pateikimas
Klausinėjimas yra įprastas kasdienio bendradarbiavimo dalykas. Tačiau skirtingų specialistų nuomonė apie
klausimus konsultuojant yra nevienoda, ypač abejojama
dėl klausimo „kodėl?“ tinkamumo. Pavyzdžiui, Benjamin
(1987) labai abejojo klausimų reikalingumu, Carkhuff
(1978) konsultavimo koncepcijoje klausimai apskritai nenumatomi. Bet klausydami tipiškos konsultacijos paprastai
išgirstume ir klausimų, būdingų bet kokiam dialogui.
Daugelis specialistų sutinka, kad klausimai konsultuojant
gali būti pateikiami, tačiau labai tikslingai — arba siekiant
sužinoti apie klientą ir jo situaciją, arba siekiant skatinti
klientą analizuoti, tyrinėti save. Tačiau visi sutinka, kad
klausinėti reikia kiek galima mažiau. Per dažnas klausinėjimas sukelia daug problemų ir konsultaciją paverčia
ne bendravimu, bet apklausa, kai klientui ima atrodyti,
kad konsultantas renka informaciją apie jį dominančią
situaciją ir kaip koks gydytojas, surinkęs reikiamą kiekį
duomenų, galės nustatyti diagnozę ir paskirti reikiamą
gydymą. George ir Cristiani (1990) išskiria bent keturias
nepageidautinas dažno klausinėjimo pasekmes:
1. Keičiantis klausimais ir atsakymais klientas ima
laukti klausimų ir nustoja kalbėti neklausinėjamas;
2. Klientas supranta, kad konsultantas prisiima atsakomybę už konsultavimo eigą ir aptariamą problemą;
3. Nuo emocinio pokalbio pereinama prie gyvenimo
faktų aptarimo;
4. Sunaikinama pokalbio tėkmė, judėjimo gilyn dinamika.
Klausimai paprastai skirstomi į uždarus ir atvirus. Į
uždarus klausimus atsakoma „taip“, „ne“ arba konkrečiu
faktu vienu–dviem žodžiais. Pavyzdžiui: „Ar patiko vakarėlis?“, „Ar šiuo metu gyvenate kartu su tėvais?“, „Ar tai jus
suerzino?“ ir pan. Prie uždarų klausimų priskiriami ir alternatyvą „arba/ar“ siūlantys klausimai, pavyzdžiui: „Jums
palengvėjo ar jus nuliūdino atleidimas iš darbo?“. Taigi
uždari klausimai skirti konsultantą dominančiai konkrečiai informacijai gauti, jie neskatina platesnio pasakojimo
ar kliento atsiskleidimo.
Atviri klausimai neapriboja kliento pasisakymo vien
fakto konstatavimu, priešingai, jie skatina jį išreikšti
asmeninį požiūrį, plačiau atskleisti savo patyrimą. Atviri klausimai dažniausiai formuluojami juos pradedant
klausiamaisiais žodeliais (dažniausiai „kas“, „kaip“, „koks“,
„kodėl“). Pastarasis „kodėl“ konsultuojant suaugusius
asmenis yra vengtinas, nes jis nesunkiai gali būti suvoktas
kaip priekaištas ir gali paskatinti gynybines kliento reakci-

jas. Performuluojant anksčiau pateiktus uždarus klausimus
į atvirus, numatoma gauti subjektyviai klientui reikšmingesnės informacijos: „Kaip jums vakarėlis?“, „Su kuo
šiuo metu gyvenate?“, „Kokius jausmus tai jums sukėlė?“,
„Kokias mintis ir kokius jausmus jums sukėlė atleidimas iš
darbo?“.
Prie atvirų klausimų priskiriami ir teiginiai–prašymai ir/
ar nurodymai. Pavyzdžiui: „Apibūdinkite vakarykštį vakarėlį“, „Papasakokite, su kuo šiuo metu gyvenate“, „Pateikite
keletą pavyzdžių, kaip reagavote atleidus iš darbo“ ir kt.
Ivey (1971) išskyrė pagrindines situacijas, kuriose tinka
naudoti atvirus klausimus, būtent:
1. Konsultavimo susitikimo pradžioje (pavyzdžiui:
„Nuo ko šiandien norėtumėte pradėti?“, „Kas įvyko
per tą savaitę, kol nesimatėme?“);
2. Skatinant klientą tęsti ar papildyti tai, ką jis pasakė
(pavyzdžiui: „Ką dar norėtumėte apie tai pasakyti?“,
„Ką jautėt, kai tai atsitiko?“);
3. Skatinant savo sunkumus iliustruoti pavyzdžiais,
kad geriau juos suprastumėte (pavyzdžiui: „Prašau
pateikti konkrečių pavyzdžių“, „Gal galite papasakoti
kokią konkrečią situaciją, kaip tai atsitinka?“);
4. Padėti klientui sutelkti dėmesį į jausmus (pavyzdžiui:
„Ką jaučiate, kai tai dabar pasakojate?“, „Ką jautėte,
kai tai vyko su jumis?“).
Atviri klausimai išplečia ir pagilina kontaktą, uždari —
apriboja. Pirmieji plačiai atveria duris geram kontaktui,
antrieji paprastai palieka jas uždarytas (Benjamin, 1987).
Tačiau tai nereiškia, kad uždari klausimai negali būti naudingi. Kartais yra svarbu pasitikslinti informaciją, sužinoti
demografinius duomenis, gauti paprastą atsakymą. Būna,
kad svarbiau padėti klientui susikoncentruoti ties siauru
klausimu, nei išplėtoti jį. Pavyzdžiui, klientas pasakoja apie
jo ginčą su drauge, kurio metu jis jautėsi kritikuojamas
panašiai kaip per daugelį kitų ginčų, apie kuriuos jau buvo
pasakojęs ankstesnėse konsultavimo sesijose. Tuomet konsultantas gali pateikti tokius uždarus klausimus: „Ar jūs
pasakėte draugei, kaip jaučiatės? Ar ji išgirdo jūsų pasakymą nejausdama, kad stengiatės ją apkaltinti? Ar jūs sugebėjote išspręsti ginčą?“ Taigi tikslas lemia, kokius klausimus
galima pateikti — atvirus arba uždarus.
Badler ir Grinder (1975), iliustruodami „magiškų“ galių
turinčių terapeutų darbą, pateikia pavyzdžių, kaip klausinėjimas padeda jiems atskleisti „giliąsias struktūras“. Tarkim,
klientas sako: „Mano tėvas supyko“. Gramatiniu požiūriu tai
aiškus, užbaigtas teiginys, bet emociniu požiūriu jis nepilnas. Tuomet terapeutas pateikia tokius klausimus, kurie papildo ir atskleidžia emocinį teiginio turinį. „Kada jūsų tėvas
supyko? Dėl ko jis supyko? Ką jūs darėte, kai jis supyko? Kas
atsitiko kitiems jūsų šeimos nariams, kai tėvas supyko? Kaip
jūs jaučiatės dabar, kai galvojate apie savo tėvo pyktį?“ Tokie
klausimai suteikia vertingesnės informacijos, nei paprastas
turinio ar jausmų atspindėjimas.
Taigi retas konsultantas išsiverčia be klausimų kas? kur?
kada? kaip? kodėl? Jau minėta, kad klausimas „kodėl?“ turi
būti vartojamas labai atsargiai. Viena vertus, jis ir konsul-
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tantui, ir klientui gali padėti geriau suprasti kliento poelgių
motyvaciją. Tačiau kur kas dažniau jis paskatina suaugusį
žmogų racionaliai, neišvengiant gynybiškumo, aiškinti
priežastis. „Kodėl?“ tarsi nubloškia klientą atgal į vaikystę,
kai tėvai, sakydami „kodėl negali ramiai pasėdėti?“ arba
„kodėl muši broliuką?“ nesitikėdavo sužinoti tokio elgesio
motyvacijos, o norėdavo sudrausminti, pasakyti „taip neturi būti“. Norint išvengti gynybiškumo, klausimą „kodėl?“
produktyviau yra perfrazuoti. Pavyzdžiui, užuot klausus
„Kodėl tu nuėjai į naktinį klubą su įtartinais draugeliais?“,
galima paprašyti: „Papasakok man plačiau, ką galvojai
(arba kokios mintys buvo tavo galvoje), kai sutikai eiti su
įtartinais draugeliais į naktinį klubą“. Tokios formuluotės,
kada nejaučiamas poreikis pateisinti savo poelgį, padės
klientui paaiškinti savo motyvaciją.
Užduotis:
Tyrinėkite ir lavinkite savo gebėjimus formuluoti
klausimus. Tam savo nuožiūra tinkamu laiku ir tinkamoje
vietoje pasirinkite pašnekovą (bendradarbį, šeimos narį,
atsitiktinį asmenį) ir du kartus pasikalbėkite.
a) Jūsų tikslas — išsiaiškinti pašnekovo patyrimą per
praėjusias tris dienas. Paprašykite leidimo pasižymėti pastabas apie pokalbio eigą į Savarankiško darbo
dienoraštį;
b) S avarankiškai pasirinkite temą ir išsiaiškinkite
pašnekovo nuomonę pasirinktu klausimu (pvz.,
nepasitenkinimas darbu, emigracija, auklėjimo
problemos, donorystė ar kt.). Svarbu, kad pašnekovo
nuomonė jums būtų įdomi ir iki pokalbio nežinoma.
Abiejų atvejų patyrimą užrašykite Savarankiško darbo
dienoraštyje.
2.3.5. Tylos pauzės
Dar vienas klausimas, kuris iškyla mokantis konsultuoti, — tylos pauzės. Pradedančiam konsultantui dažnai kyla
klausimų, kaip reaguoti, jei pokalbyje įsivyrauja tyla. Ar
nutraukti tylą, jei klientas ilgai nieko nesako? Kiek plačiau
aptarsime tylos konsultuojant temą.
Konsultantas turi mokėti tylėti ir tylą panaudoti terapiniais tikslais. Skamba paradoksaliai? Tačiau tylos pauzės
gali būti prasmingas konsultavimo elementas bei pradedančio konsultanto ir kliento nerimo šaltinis. Ypač daug
dėmesio tylai savo į klientą orientuotoje psichoterapijoje
yra skyręs K. Rodžersas, kai ne kartą pastebėjo, kad konsultanto tylėjimas abiejų pokalbio dalyvių buvo suvokiamas
kaip tikėjimo kliento galimybėmis pasireiškimas, sukeliantis jam teigiamų poslinkių. Gels ir Fretz (1992) skyrė
„turiningą tylą“ ir „tuščią tylą“. Pastaroji didina kliento
sutrikimą, pradeda erzinti. Turiningą tylą užpildo vidiniai
apmąstymai, įsigilinimas, savo jausmų tyrinėjimas. Ji stiprina kliento ir konsultanto emocinį ryšį. Tačiau konsultuojant, kaip ir bet kokiame dviejų žmonių dialoge, tylos
pauzės gali turėti daug skirtingų prasmių. Pavyzdžiui, tyla,
ypač pokalbio pradžioje, gali reikšti pasimetimą, nejaukumą, neaiškumą, nuo ko ir kaip pradėti. Per visą pokalbį tylos pauzių prireikia tiek klientui, tiek konsultantui — kad
apmąstytų įžvalgas, tai, kas pasakyta, kas vyksta, kad būtų

suformuluoti klausimai ir atsakymai, padarytos išvados ir
pan. Tyla gali būti iškalbingesnė už žodžius ir reikšti gilų
bendravimą. Tačiau užsitęsusi tyla taip pat gali reikšti, kad
pokalbis yra paviršutiniškas arba kad ir konsultantas, ir
klientas laukia, ką pasakys kitas, arba kad pokalbis įstrigo,
reikia ieškoti išeities iš aklavietės ir kt.
Taigi tyla konsultuojant yra reikšminga, ir konsultantas
neturi bijoti tylos pauzių, tačiau jis turi būti ir jautrus tylai.
Kartais jis turi leisti klientui tylėti tiek, kiek šis nori, nes
tyla yra „turininga“ arba svarbu parodyti, kad ir klientas
yra atsakingas už pokalbio eigą ir tylą, kurią pats sukūrė.
Tačiau kartais, kai tyla yra „tuščia“, ją reikia nutraukti. Tam
tinka tylos atspindėjimas, pavyzdžiui, pastaba: „Atrodote
labai susimąstęs. Gal norite pasidalinti tuo, ką dabar jaučiate?“, arba „Ką svarbaus girdite šioje tyloje?“.
Dėmesingumas ir visi aptarti aktyvaus klausymo įgūdžiai yra bet kokio konsultavimo pamatas, kurio negalima
apleisti ir kaupiant konsultavimo patyrimą. Juos reikia
nuolat prisiminti ir lavinti. Tam skirta visa eilė savarankiško darbo užduočių. Gerai įvaldžius minėtas konsultavimo
technikas galima sėkmingai užmegzti konsultacijai būtiną
psichologinį kontaktą su klientu, pažinti jį ir jo asmenybės
ypatumus, padėti suprasti jo sunkumus ir netgi išsiaiškinti
jų kilimo priežastis.
Tačiau yra ir kiti įgūdžiai bei technikos, kuriais
konsultantas aktyviau lemia konsultacijos eigą ir efektyviau pasiekia gilesnio kliento atsiskleidimo bei reikiamų
elgsenos pokyčių. Konsultavimo vadovuose jie vadinami
aukštesnio lygio arba sudėtingesniais konsultavimo įgūdžiais.
Tai būtų asmeninio patyrimo atskleidimas (personalizing),
konfrontacija (confrontation), koncentracija (focusing) ir
paveikimas (influencing).
Užduotis:
Tyrinėkite ir lavinkite savo gebėjimus formuluoti
klausimus. Tam savo nuožiūra tinkamu laiku ir tinkamoje
vietoje pasirinkite pašnekovą (bendradarbį, šeimos narį,
atsitiktinį asmenį) ir pasikalbėkite su juo du kartus.
a) Jūsų tikslas — išsiaiškinti pašnekovo patyrimą per
praėjusias tris dienas. Paprašykite leidimo pasižymėti pastabas apie pokalbio eigą į Savarankiško darbo
dienoraštį;
b) Savarankiškai pasirinkite temą ir išsiaiškinkite
pašnekovo nuomonę pasirinktu klausimu (pvz.,
nepasitenkinimas darbu, emigracija, auklėjimo
problemos, donorystė ar kt.). Svarbu, kad pašnekovo
nuomonė jums būtų įdomi ir iki pokalbio nežinoma.
Abiejų atvejų patyrimą užrašykite Savarankiško darbo
dienoraštyje.
2.4. Aukštesnio lygio (sudėtingesni) įgūdžiai
Aukštesnio lygio įgūdžių reikia tuomet, kai tenka pereiti nuo pagalbos, padedančios klientui geriau suprasti savo
mintis ir jausmus, prie realių tų minčių ir jausmų bei elgesio pokyčių. Reikia prisiminti, kad retkarčiais būtina sustiprinti pamatinį kliento pasitikėjimą, atspindint jo mintis
ir jausmus. Klientas visą laiką turi būti tikras tuo, kad nors
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konsultantas galbūt skatins jį siekti tam tikrų pasikeitimų,
jis supranta klientą ir jo jausmus. Be to, pereinant prie
sudėtingesnių technikų, reikia įvertinti kliento intelektinį
ir emocinį lygį bei atsižvelgti į kliento amžių ir brandumą.
Ivey ir Ivey (1999) pasiūlė vieną naudingą schemą kliento
brandumui įvertinti. Jie išskyrė keturis klientų emocinio
patyrimo tipus. Jie manė, kad visi brandumo tipai yra
naudingi ir pasiūlė kiekvienam tipui tinkančias konsultanto elgesio strategijas. Tie keturi tipai yra:
1. Sensomotorinė emocinė orientacija. Klientai su
sensomotorine emocine orientacija yra jų jausmai.
Jie išgyvena emocijas, bet ne jas suvokia ar įvardina.
Tokie klientai yra taip suaugę su savo emocijomis,
kad kartais negali atskirti savo jausmų nuo minčių.
Jiems yra naudinga būti taip susijusiems su savo
vidiniu pasauliu, bet kartais emocijos juos perpildo. Dėmesio sukoncentravimas ties jų čia–ir–dabar
patiriamais jausmais gali padėti jiems geriau pažinti
save ir savo problemas.
2. K
 onkreti emocinė orientacija. Klientams su konkrečia
emocine orientacija reikia padėti įvardinti ir suklasifikuoti jų jausmus. Taip pat naudinga padėti jiems
suprasti jų jausmų kilmę, pavyzdžiui: „Jūs supykstate, kai jus palieka nuošaly nuo svarbių sprendimo
namuose“. Atspindėjimas yra bene svarbiausia tokių
klientų konsultavimo technika.
3. Abstrakti formali–operacinė emocinė orientacija.
Klientai su abstrakčia formalia–operacine emocine
orientacija atpažįsta, reflektuoja savo jausmus, bet
giliai jų neišgyvena, kartais naudoja intelektualizaciją, vengdami jausmų. Juos konsultuojant gali būti
naudingas jų minčių ir jausmų atspindėjimas, tačiau
labai svarbu paskatinti juos patirti, išgyventi jų jausmus labiau betarpiškai, be racionalių išvedžiojimų
ir paaiškinimų, tam pasitelkus vaizduotę ir Gestalt
technikas.
4. Abstrakti dialektinė/sisteminė emocinė orientacija.
Klientai su abstrakčia dialektine/sistemine emocine
orientacija sistemingai analizuoja savo jausmus ir
tokioje analizėje gali pritaikyti įvairius požiūrius ar
koncepcijas. Toks lygmuo gali būti netgi gilesnis,
nei betarpiškas emocinis išgyvenimas. Tai gali būti
naudinga sprendžiant problemą, bet tai gali ir reikšti,
jog klientui reikia padėti užmegzti tiesioginį ryšį su
savo jausmais.
Toliau rasite trumpas kiekvieno įgūdžio aptarimo ir
savarankiško darbo užduotis.
2.4.1. Konfrontacija
Konfrontacija yra viena iš sudėtingiausių konsultavimo
technikų, reikalaujančių konsultanto subtilumo ir gerų
įgūdžių, nes klientas nesunkiai ją suvokia kaip kaltinimą,
bausmę jam. Be konfrontacijos neapseina joks gilesnis
konsultavimas, tačiau ją patartina naudoti vėlesniais konsultavimo etapais ir tik tada, kai jau susiformavęs kliento
pasitikėjimas konsultantu. Be to, konfrontacija neturi būti
agresyvi ir kategoriška, suformuluota veikiau kaip prielaida, o ne išvada („man atrodo“, „gal galite paaiškinti“,
„padėkite man suprasti“ ir kt.).

Konfrontacija yra konsultanto prieštaravimas kliento elgesiui, kuris būtinas tuomet, kai kliento elgesys
yra neproduktyvus, trukdo konsultavimo eigai arba
kliudo spręsti jo problemas. Dažniausiai konsultantas
konfrontuoja su prieštaringu kliento elgesiu, kurio klientas nenori arba negali pats pastebėti (pavyzdžiui, kai
klientas sako viena, o jo neverbalinis elgesys rodo kita;
arba kai tai, kas sakoma dabar, prieštarauja anksčiau
išsakytoms mintims). Konfrontuojama ir tais atvejais,
kai klientas yra nenuoširdus, išsisukinėja, gudrauja,
atsiprašinėja ar kitaip vengia gilintis į savo problemas.
Kartais konfrontavimas padeda klientui pamatyti jo
psichologinės gynybos būdus, kurie padeda prisitaikyti,
bet atima galimybes tobulėti. George ir Cristiani (1990)
apibūdina kelis konsultavimo atvejus, kai ypač tinka
konfrontuoti:
1. Reikia atkreipti dėmesį į kliento elgesio, minčių,
jausmų, minčių ir jausmų, norų ir ketinimų ir kt.
prieštaravimus. Tokiu atveju paprastai yra atspindimas kliento pasakymo ar elgesio turinys, po
to, dažniausiai vartojant žodelius „bet“, „tačiau“,
suformuluojamas prieštaravimas (pavyzdžiui: „Jūs
sakote, kad pasitikite manimi, bet vengiate kalbėti apie save“; „Sakote, kad suaugę vaikai turi būti
savarankiški, bet, atrodo, kad savo dukrai negailite
patarimų“).
2. Reikia klientui padėti objektyviau pamatyti situaciją,
neiškraipyti jos pagal savo poreikius (pavyzdžiui, klientas skundžiasi, kad neįmanoma rasti darbo, tačiau
pats net nėra bandęs to daryti).
3. Reikia atkreipti kliento dėmesį į tai, kad jis vengia
aptarti kai kurias problemas ar klausimus (pavyzdžiui: „Per pirmą pokalbį jūs minėjote, kad atėjote
dėl sūnaus problemų. Bet kiekvieną kartą, kai priartėjame prie klausimų apie sūnų, jūs nukrypstate į
šalį. Padėkite suprasti, ką tai galėtų reikšti.“).
Tačiau svarbu žinoti ir tuos atvejus, kai konfrontuoti negalima. Yra išskiriamos kelios tokio konsultavimo
situacijos:
 Konfrontuoti negalima vien todėl, kad kliento elgesys
nepriimtinas konsultantui ir kelia priešiškumą;
 Konfrontacija negali būti naudojama konsultantui
pasireikšti, jėgai demonstruoti ar technikai tobulinti;
 Konfrontuojant negalima siekti sugriauti psichologinės kliento gynybos, o veikiau padėti pamatyti ir
suprasti ją bei jos pasekmes.
Atskiras konfrontacijos atvejis — kliento pertraukimas,
kai jis kalba neesminius dalykus, nepagrįstai peršoka prie
kitos temos ir pan. Tačiau tai yra nepageidautina, nes, neleisdami klientui kalbėti taip, kaip nori jis, mes mažiname
jo motyvaciją kalbėti laisvai, keliame įtampą ir didiname
priklausomybę nuo savęs. Vis dėlto, jeigu tenka pertraukti
klientą, tai turi būti tikslinga ir subtili konfrontacija (pavyzdžiui: „Pastebėjau, kad per daug nukrypstate į šalį. Ar
jūs tai darote specialiai?“).
Dabar mokysimės konfrontuoti, suformuluodami savo,
kaip konsultantų, atsakus į pastebėtus kliento elgsenos, jo
minčių ir jausmų prieštaravimus.
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Užduotis:
Įsivaizduokite, kad jūs — konsultantas. Suformuluokite konfrontacijos reakcijų pavyzdžius, kai jūsų klientas:
a) sako: „Aš nenoriu vogti ar būti išlaikytinis, bet iš
darbo juk nepragyvensi“;
b) sėdi sukryžiavęs rankas bei kojas ir nežiūrėdamas į
akis sako: „Man patinka pas jus ateiti, turiu daug ką jums
papasakoti“;
c) sako: „Svarbiausias žmogus man — mama, labai
išgyvenu dėl jos sveikatos, nemačiau jos gal gerą pusmetį“;
d) sako: „Labiau mėgstu klausytis, nei kalbėti“ ir kalba,
neleisdamas jums įsiterpti.
2.4.2. Atsiskleidimas
Atsiskleidimas — tai konsultanto patyrimo, jo minčių
ir jausmų atskleidimas klientui. Šis įgūdis padeda gilinti
tarpusavio supratimą ir pasitikėjimą, parodo, kiek konsultantas emociškai įsijungęs, dalyvauja konsultacijoje, o ne tik
„dirba“. Atsiskleisdamas pats, konsultantas skatina atsiskleisti klientą. Tačiau konsultantui visada turi būti svarbiau
suprasti klientą, o ne būti jo suprastam. Klientas ir jo, o ne
konsultanto, problemos visada turi būti konsultavimo pagrindas. Todėl konsultanto atsiskleidimas netinka konsultavimo pradžioje, kai klientas jaučia nerimą, nelabai žino, kaip
elgtis, ir mieliau atidėtų kalbėjimą apie save. Konsultanto
atsiskleidimas tinkamesnis vėlesniais konsultavimo etapais,
kai jau yra geras psichologinis kontaktas su klientu.
Konsultantui atsiskleisti, t. y. pasakyti apie savo jausmus,
požiūrį, patiriamus sunkumus tikslinga tais atvejais, kai:
 t ai gali būti naudinga konsultavimo dinamikai ir/
arba klientui. Pavyzdžiui, klientas daro pažangą, ir
konsultantas nori ir gali pasidžiaugti tuo: „Pastebiu,
kad darote pažangą, ir tai mane tikrai džiugina“; arba
konsultantas yra aklavietėje, pokalbis užstrigo. Jis gali
atspindėti savo jausmus, pasakydamas: „Man sunku
pasirinkti, kaip reaguoti, kad tai būtų naudinga jums“;
 kai konsultanto požiūris ar reakcijos yra priešingi nei
kliento, konsultantas gali atskleisti savo reakcijas konfrontuodamas. Pavyzdžiui: „Jūs sakote, kad nieko neįžeidėte savo elgesiu, bet jei kas taip pasielgtų su manimi, aš
tikrai supykčiau“;
 atskleisti savo patyrimą, sprendžiant problemas, panašias į kliento patiriamas, naudinga, kai tai padeda
konsultantui būti empatiškam, o klientui sustiprina
viltį ir optimizmą. Konsultantas gali sakyti: „Manau,
kad galiu jus suprasti...“ ir trumpai papasakoti savo
atvejį, kuris sukelia sunkumų, panašių į kliento sunkumus. Be abejo, reikia stengtis nenukreipti dėmesio
nuo kliento ir nepradėti gilintis į savo problemas.
Užduotis:
Užsirašykite ir išanalizuokite visus konsultanto atsiskleidimo pavyzdžius, pateiktus tekste. Kokių klaidų reikia
vengti, konsultavimo metu atskleidžiant savo patyrimą?
Kiekvieną klaidą iliustruokite konkrečiu pavyzdžiu.
2.4.3. Struktūravimas ir integravimas
Ką turi įsidėmėti konsultantas apie konsultavimo
struktūravimą? Ir kokiais būdais jis gali struktūruoti? Kaip

jau buvo minėta ankstesniame skyriuje, konsultavimas
turi savo dinamiką ir yra vystomas įveikiant tam tikras stadijas. Mokėjimas ir gebėjimas struktūruoti konsultavimą
reiškia mokėjimą planuoti konsultavimą ir orientuotis į jį,
atsižvelgus į konsultavimo poreikius, numatytą trukmę ir
pagrindinį pokalbio tikslą. Struktūravimas — tai konsultavimo etapų iškėlimas ir jų rezultatų įvertinimas bei kliento
informavimas apie konsultavimo eigą. Svarbu, kad klientas
nepajustų, jog konsultavimas vyksta chaotiškai arba, priešingai, jog konsultantui svarbiau laikytis plano, nei paisyti
kliento interesų. Struktūravimas vyksta visą konsultavimo
laikotarpį bei kiekvieno atskiro susitikimo metu. Kiekvienas susitikimas turi turėti aiškią pradžią, vystymąsi ir pabaigą. Struktūruoti pokalbį ypač svarbu, jei klientas kalba
daug ir lengvai nukrypsta nuo pagrindinės temos.
Integravimas reiškia konsultanto gebėjimą paversti
konsultavimą vientisu, kryptingai vykstančiu procesu, kuriame gilėja ir tarpasmeninis konsultanto–kliento santykis,
ir kliento problemų suvokimo lygis. Integravimas — tai
kai konsultantas reaguoja į klientą ir į tai, kas vyksta čia ir
dabar taip spontaniškai ir natūraliai, jog nei jis pats, nei klientas nepastebi, kokias konsultavimo technikas ir poveikio
priemones jis naudoja. Trečiasis integravimo aspektas apibūdinamas kaip konsultanto mokėjimas lanksčiai pasirinkti
tinkamiausias konkrečiai situacijai ir konkrečiam klientui
konsultavimo priemones. Kitaip tariant, konsultantas nėra
rigidiškai prisirišęs prie vieno konsultavimo modelio ar teorijos, juolab neapsiriboja viena ar keliomis gerai įvaldytomis technikomis, bet natūraliai į savo elgesį integruoja visus
anksčiau išnagrinėtus konsultavimo įgūdžius.
Užduotis:
Jūs galite pasirinkti vieną iš šių alternatyvų:
a) variantas. Kas jūsų artimiausioje aplinkoje pastaruoju metu, atrodo, turi nemažų rūpesčių? Pabandykite
išsiaiškinti, kokių.
b) variantas. Susitarkite su pažįstamu žmogumi dėl
susitikimo ir nuoširdžiai paaiškinkite, kad turite lavinti savo konsultavimo įgūdžius ir prašote pagalbos
— pabūti jūsų klientu. Tuomet susiraskite vietą, kur
niekas netrukdytų kalbėtis. Apsvarstykite pokalbio
trukmės klausimą. Pabandykite kalbėdamasis sąmoningai naudoti ir integruoti visus anksčiau išanalizuotus ir lavintus konsultavimo būdus.
Savarankiško darbo dienoraštyje detaliai aprašykite šios
užduoties atlikimo patirtį ir savo pastabas.
3 priedas. Darbas pagal „Individualaus konsultavimo,
galimybių ir poreikių vertinimo, veiklos planavimo bei
savirealizacijos“ modulį
3.1.1. Individualaus konsultavimo apibūdinimas (pirmas susitikimas)
Susitikimo tikslas — susipažinti ir apibrėžti bendradarbiavimo ir konsultacijų tikslą bei sąlygas.
 Uždaviniai:
 Užmegzti psichologinį kontaktą;
 Išsiaiškinti abipusius lūkesčius;
 Nustatyti bendradarbiavimo taisykles.
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Konsultavimo tikslai — padėti tau/jums geriau pažinti
save, įvertinti tavo/jūsų galimybes ir poreikius, padėti parengti
konkretų asmeninės veiklos ir savirealizacijos planą. Šis modulis yra sudėtinė tavo/jūsų profesinio projekto rengimo dalis.
3.1.2. Susitikimų taisyklės
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Susitarti dėl susitikimų grafiko ir jo laikytis.
Nepraleidinėti susitikimų ir nevėluoti.
Būti sąžiningam, nemeluoti.
Be reikalo nežadėti, o pažadėjus tesėti.
Būti blaiviam.
Atlikinėti savarankiško darbo užduotis.
Nepažeidinėti priežiūros reikalavimų.
Laikytis konfidencialumo.

3.1.3. Jaunuolio lūkesčių protokolas
MANO LŪKESČIŲ PROTOKOLAS
Vardas _____________________
Data ______________________

Kokių rezultatų aš tikiuosi? ________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Kokio elgesio aš tikiuosi iš konsultanto? _______________
_______________________________________________
_______________________________________________
Koks bus mano elgesys? ___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3. 2.1. Bausmė ir laisvė
Kur prasideda ir baigiasi mano LAISVĖ? — tai klausimas, į kurį reikia tikslaus ir aiškaus atsakymo.
Daugelis lygtinai nuteistų arba lygtinai iš pataisos
namų paleistų jaunuolių mano, kad jie išvengė realios
bausmės arba ją atliko ir dabar yra „laisvi“. Toks požiūris
yra klaidingas. Tu, būdamas pataisos inspekcijos priežiūroje, ir toliau iki bausmės termino pabaigos atlikinėji nuosprendyje numatytą bausmę, todėl tavo laisvė iki to laiko
lieka apribota, o teismo paskirtus įpareigojimus vykdyti ir
numatytų priežiūros sąlygų laikytis yra privalu ir būtina
remiantis galiojančiais įstatymais. Priešingu atveju, t. y.
nevykdant paskirtų įpareigojimų, pažeidžiant numatytas
priežiūros sąlygas, bausmė gali būti sugriežtinta ir pratęsta.
Antra vertus, lygtinės bausmės, atliekamos bendruomenėje, sudaro daug daugiau galimybių gyventi pilnavertį gyvenimą ir pasirengti tikrajai laivei. Svarbu tokias galimybes
žinoti ir jas tinkamai išnaudoti. Taigi lygtinė bausmė yra
sankryža, kurioje susikerta du keliai: vienas iš jų — į laisvę,
kitas — į pataisos įstaigą. Pagalvok, ką renkiesi tu.
3.2.2a. Socialinės integracijos barjerai
Lentelėje yra pateiktos sritys, apie kurias reikia kalbėtis,
ir suformuluoti klausimai, kuriuos, siekiant atskleisti

individualius sunkumus, galima pateikti pokalbio metu.
Klausimų formuluotės — alternatyvos, kuriomis gali pasinaudoti konsultantas.
Aptariamos
sritys
1. Įstatymai

Klausimai

6. Būstas

– Kur dabar gyveni?
– Ar tai nuolatinė vieta?
– Su kuo kartu gyveni?
– Kur apsigyventum, jei prarastum šitą
būstą?
– Kaip ieškotum kur gyventi?
– Kaip ketini užsimokėti už būstą?
– Kokiu transportu ir kaip ketini naudotis?
– Ar moki vesti pajamų ir išlaidų apskaitą?
– Ar teko pačiam planuoti išlaidas,
savarankiškai apsipir- kinėti?
– Ar žinai, kokios maždaug dabar kainos? Ar žinai apie nuolaidų korteles?
– Ar mokėtum naudotis banko paslaugomis, susimokėti mokesčius?
– Ar žinai, kokios yra dabartinės aprangos mados?
– Kokios yra tavo galimybės tvarkingai
atrodyti?

– Ką manai apie bendravimą su policija,
su pataisos inspekcija?
– Ar nebus problemų laikantis nustatytų sąlygų?
– Ar gali būti nustatytų reikalavimų
pažeidimų? Kodėl?
– Kas galės ir norės, jei reikės, išklausyti
2. Socialinės,
tave, patarti, padėti praktiškai?
psichologinės,
praktinės para- – Kur, kilus sunkumams, ieškosi informos ir pagalbos macijos ar paramos?
– Kaip manai, kokios pagalbos tau
šaltiniai
tikrai prireiks?
– Kokie galimi pajamų šaltiniai?
3. Finansai
– Ar turi kokių nors santaupų?
– Kiek pinigų tau reikėtų pradžiai?
– Ar moki vesti pajamų ir išlaidų apyskaitą?
– Kiek klasių esi baigęs?
4. Mokymasis
– Kokių problemų kildavo mokykloje?
– Kurie dalykai sekėsi, o kurie — ne?
– Ar planuoji dar mokytis?
– Ar esi numatęs, kur?
– Kokios realios galimybės ten mokytis?
– Kokių sunkumų gali iškilti?
– Ką manai apie išsilavinimą?
– Ką esi dirbęs? Kaip sekėsi?
5. Darbas
– Ar ketini dirbti?
– Gal esi numatęs, kur dirbsi?
– Kaip ieškotum įsidarbinimo galimybių?
– Kiek valandų per dieną norėtum
dirbti?
– Kokių sunkumų darbe gali iškilti?

7. Vartojimo
problemos
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– Kur ir kaip ieškotum medikų pagalbos?
– Ar rastum reikalingą psichologinę
pagalbą?
– Ką žinai apie sveiką mitybą, vitaminus?
– Kaip planuoji maitintis? Ar mokėtum
pats gaminti valgį?
– Kokių sunkumų gali iškilti?
– Kas galėtų tau padėti?
– Kokie tavo ryšiai su šeima? Ar jie tave
9. Šeima ir
tenkina?
artimi ryšiai
– Ką norėtum pakeisti?
– Ar reikėtų specialisto pagalbos tau ar
šeimos nariams?
– Ar turi artimą draugę (-ą)?
– Ar žinai, ko iš tavęs tikisi partneris?
– Ar esi pasirengęs saugiems seksualiniams santykiams?
9. Laisvalaikis – Kaip praleisi laisvą laiką?
– Ar turi kokių nors pomėgių (mėgstamų užsiėmimų)?
– Ar žinai, kur ir kaip jais užsiimti?
10. Bendruome- – Kokia tavo nuomonė apie aplinkinius,
nė ir visuomenė tarp kurių gyveni?
– Apibūdink savo artimiausios aplinkos žmones (kaimynus, pažįstamus,
draugus), kas jie, kuo užsiima, kaip
bendrauja su tavimi?
– Ar kaimynystėje gyvena asocialių
žmonių? O teistų? Kokie tavo santykiai
su jais?
– Ką norėtum pakeisti savo gyvenamojoje aplinkoje?
– Ką manai apie visuomenę, kurioje
gyvename?
– Koks tavo požiūris į emigraciją ir
emigrantus?
11. Tikėjimas, – Ar išpažįsti tikėjimą?
– Ką manai apie tikėjimą ir religingureligija
mą?
8. Sveikata,
mityba

3.2.2b. INDIVIDUALIŲ SUNKUMŲ PROTOKOLAS
Sritys
1. Įstatymai

2. Socialinės,
psichologinės, praktinės
paramos ir
pagalbos
šaltiniai
3. Finansai

Individualūs
sunkumai

Konkretūs veiksmai, būtini sunkumams įveikti

4. Mokymasis

5. Darbas

6. Būstas

7. Vartojimo
problemos

8. Sveikata,
mityba

9. Šeima ir
artimi ryšiai

9. Laisvalaikis

10. Bendruomenė ir
visuomenė
3.2.3a. Kriminalinio elgesio riziką didinantys veiksniai
Siekdamas tinkamai įvertinti savo ateities perspektyvas,
turi suprasti ir pavojus, kurie gali padidinti pakartotinių teisės pažeidimų ir nusikaltimų riziką. Prie tokių rizikos faktorių yra priskiriami asocialūs, kriminalinę patirtį turintys, su
policija ir teisėtvarka konfliktuojantys draugai. Rimtą pavojų
kelia alkoholio ir narkotikų vartojimas, nemokėjimas spręsti
konfliktų, per daug agresyvus elgesys ir pykčio nevaldymas. Visas šias problemas bus galima papildomai aptarti su
psichologu, socialiniu darbuotoju ar pataisos inspektoriumi,
kurie gali tau padėti arba nukreipti pas reikiamą specialistą,
pasiūlyti dalyvauti atitinkamoje programoje. Tačiau ir pats
pabandyk atsakyti į kelis klausimus, o aš stengsiuos tau padėti. Primenu, jog mūsų susitarimu esu įsipareigojęs laikytis
konfidencialumo taisyklės ir neketinu jos laužyti. Kuo tikslesni ir konkretesni bus tavo atsakymai, tuo geriau mes galėsime
išsiaiškinti tavo poreikius ir rasti būdus, kaip juos patenkinti.
3.2.3b. Klausimai asmeniniams poreikiams nustatyti
 Kokią įtaką man daro mano ankstesni draugai? Ar
yra tarp jų tokių, kurie turi rimtų problemų su policija? Ar jie gali man sutrukdyti įsitvirtinti laisvėje?
 Kokias problemas man sukelia alkoholio arba narkotikų
vartojimas? Ar aš noriu atsikratyti savo žalingų įpročių
ar net priklausomybės? Kur ieškoti specialistų pagalbos?
  Ar sugebu suvaldyti savo pyktį? Kokių socialinių
įgūdžių man trūksta, kad galėčiau sėkmingiau tvarkyti savo reikalus? Kaip galėčiau savo elgesį patobulinti?

NESUSIJUSIOMIS SU LAISVĖS ATĖMIMU, IR ASMENIMIS, PALEISTAIS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ 127
3.2.4. INDIVIDUALIŲ POREIKIŲ PROTOKOLAS
Vardas_______________ Data ______________

Sritis

Nustatyta
problema

Poreikis (problemos įveikimo
priemonės)

Šeima
Mokykla
Draugai
Intymūs ryšiai
Būstas
Sveikata
Priklausomybės
Bendruomenė/kaimynystė
Visuomenė
Agresyvumas
Impulsyvumas
Polinkis rizikuoti
Bendravimas
Užimtumas
Laisvalaikis
Vartotojo elgsena
Darbas/profesija
Finansai
Socialiniai įgūdžiai
3.2.5. Socialinė parama ir pagalba
Siekdamas įsitvirtinti laisvėje turi numatyti, jog kartais
pakliūsi į tokią situaciją, kurioje norėsi pasikalbėti su
patikimu žmogumi, kuris nori ir gali išklausyti, stengiasi
suprasti. Kartais reikės patarimo kaip elgtis, kartais —
praktiškos pagalbos. Todėl rimtai apsvarstyk, kokie suaugę
žmonės gali būti tau naudingi patarėjai ir pagalbininkai.
Į ką gali kreiptis moralinės ir praktinės paramos? Neužmiršk, kad yra įvairių specialiai sukurtų organizacijų,
kurios teikia materialią ir moralinę pagalbą sunkiose
situacijose, kur dirba specialistai konsultantai. Kokias
naudingas organizacijas tu žinai? Atmink, kad pagalbos,
kai tau sunku, ieškojimas nereiškia, kad esi nevykėlis ar
silpnas žmogus. Priešingai, esi drąsus ir išmintingas, jei
nesėdi sudėjęs rankų, o ieškai išeities. Atmink, yra žmonių
ir specialistų, galinčių tau padėti, kuriems nuoširdžiai rūpi
tavo problemos ir klausimai.
3.3.1. Tikslų kėlimo taisyklės
Planuojant ateitį ir profesinę karjerą labai svarbu iškelti
ir tiksliai suformuluoti savo asmeninius tikslus. Žinoma,
kad tie tikslai būtų pasiekti, reikia numatyti veiksmus,
kuriuos, artėjant prie atitinkamo tikslo, būtina atlikti. Bet
pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į paties tikslo ypatumus,
t. y. įvertinti, ar suformuluotas tikslas atitinka žemiau
išvardintas tikslų kėlimo taisykles:
1. Konkretumas, aiškumas;
2. Realumas, pasiekiamumas;
3. Praktiškumas, trumpalaikiškumas;
4. Svarbumas/aktualumas.

3.3.2. Komentarai
Tikslas turi būti konkretus ir aiškus. Pavyzdžiui,
nepakanka pasakyti, kad tavo tikslas — įsigyti profesiją, tai
per daug abstraktu. Konkretesnis tikslas — išmokti statybininko profesijos, dar konkretesnis — išmokti mūrininko
profesijos. Nesunku pastebėti, kad kuo konkrečiau suformuluotas tikslas, tuo aiškiau, kokius veiksmus reikia atlikti,
kad tą tikslą pasiektum. Bet pavyzdyje pateiktas tikslas
gali būti detalizuotas, „susmulkintas“ į tarpinius tikslus
(pavyzdžiui, surinkti informaciją apie mūrininko profesijos mokančias įstaigas, išsiaiškinti priėmimo sąlygas,
susitvarkyti būtinus dokumentus ir t. t.). Todėl svarstant
ir pasirenkant tikslus naudinga vartoti klausimus „kas?“,
„kur?“, „kaip?“, „kada?“.
Tikslas turi būti realistiškas, pasiekiamas. Savo laiką
ir energiją verta skirti tik realiai įmanomiems pasiekti
tikslams, todėl labai svarbu atskirti tolimus ateities tikslus
nuo tų, kuriuos realu įgyvendinti jau dabar ar artimiausiu
metu. Tad savo gyvenimą ir veiklą reikia planuoti pradėti
išsikėlus ne per daug nutolusius ir ambicingus tikslus.
Kinų patarlėje sakoma: „Tūkstančio mylių kelionė prasideda pirmuoju žingsniu. Svarbu pradėti eiti!“.
Kurk praktišką, trumpalaikį tikslą, kurio pasiekimo
tikimybė yra labai didelė. Patirtis rodo, kad pasiekus
vieną užsibrėžtą tikslą, lengviau siekti kitų, nes įgyjama
naudingos patirties, o sėkmė sustiprina pasitikėjimą savimi
ir motyvaciją būti aktyviu savo gyvenimo kūrėju. Svarbiausia — pasiekti pirmąją sėkmę.
Tikslas turi būti svarbus tau. Suformulavęs tikslus
visada pasvarstyk, ar jie tikrai yra tai, ko tau reikia ir ko
tu nori? Ar iš kelių svarbių dalykų pasirinkai būtent tuos,
kurie yra svarbiausi arba būtini kitoms vertybėms pasiekti?
Galbūt per daug pasidavei kieno nors išorinei įtakai? Ar
galėsi ir norėsi siekti savo tikslų nepaisydamas to, ką sako
ir daro kiti?
3.3.3. Atsižvelgdamas į anksčiau išsiaiškintus savo poreikius, suformuluok artimiausią tau svarbų tikslą ir įrašyk
jį į Asmeninių tikslų protokolą. Patikrink, ar jis atitinka
tikslų kėlimo taisykles.
ASMENINIŲ TIKSLŲ PROTOKOLAS
Vardas________________
Data ________________
Mano tikslas yra ______________________________
____________________________________________
_________________
Šio tikslo siekdamas atliksiu tokius veiksmus:
1) __________________________________________
2) __________________________________________
3) __________________________________________
4) __________________________________________
5) _________________________________________
Tikslą planuoju pasiekti iki (data) _______________

128 MOKYMO PROGRAMA SPECIALISTAMS, DIRBANTIEMS SU ASMENIMIS, NUTEISTAIS BAUSMĖMIS,
3.3.2a. Tikslo pasiekimo planavimo žingsniai
Kai tikslas numatytas ir suformuluotas remiantis nurodytomis taisyklėmis, reikia sukurti tikslo pasiekimo planą.
Planuok atlikdamas kelis žingsnius.
Pirmiausia pasvarstyk, kokius veiksmus turėsi atlikti,
kad tą tikslą tikrai pasiektum. Pavyzdžiui, gal tau reikės
susirasti tam tikros informacijos, nuvykti į tam tikrą
mokymo įstaigą, paskambinti arba susitikti su reikalingu asmeniu, galbūt — susitvarkyti asmens dokumentus,
nuvykti į darbo biržą, parašyti prašymą ir t. t.
Kitas žingsnis — numatyti, kokia eilės tvarka turėsi
atlikti būtinas užduotis, t. y. nustatyti veiksmų eiliškumą.
Trečias žingsnis — apsvarstyti, kiek laiko reikės atlikti
visus veiksmus ir iki kokios datos esi pasiryžęs pasiekti
užsibrėžtą tikslą.
3.3.2b. Rekomendacijos
– Būk drąsus, eksperimentuok su nauju elgesiu;
– Tikslo siekti stenkis įvairiais skirtingais būdais;
– Įvertink, ar gali savo tikslo siekti savarankiškai, nepaisyti to, ką daro kiti;
– Jei manai, kad tam tikriems veiksmams atlikti tau
reikės pagalbos, pagalvok, kaip ją gali gauti. Pagalbos
prašymas — ne silpnumo ženklas;
– Numatyk, kas ir kaip kontroliuos, ar vykdomas
planas;
– Tai tu sukūrei planą, ne planas sukūrė tave. Todėl būk
lankstus ir atviras pokyčiams, nebijok keistis ir keisti.
3.3.2c. Klausimai
 Kokie kiti tikslai tau yra tikrai svarbūs per artimiausius metus?
 Įsivaizduok, kad juos jau pasiekei. Kas tokiu atveju
pasikeistų tavo gyvenime, tavyje ar tavo santykiuose?
 Ar tu tikrai norėtum tokių pokyčių?
 Kas tau atrodo sunkiausiai pasiekiama?
 Kokios pagalbos tau reikėtų, kad tuos sunkumus
įveiktum?
 Kur ieškotum reikiamos paramos ir pagalbos? Į kokius žmones arba įstaigas kreiptumeisi (pvz., patarimo, informacijos, praktinės pagalbos)?
3.3.2d. Užduotis
1) Atsižvelgdamas į atsakymus pasirink dar kelis svarbiausius savo tikslus. Įsitikink, kad jie yra realistiški,
įmanomi pasiekti. Suplanuok nuoseklius veiksmus,
kuriuos būtinai turėsi atlikti, kad priartėtum prie
kiekvieno užsibrėžto tikslo. Kiek laiko tau reikės, kad
atliktum kiekvieną numatytą veiksmą? Kada tikiesi
pasiekti kiekvieną užsibrėžtą tikslą? Kaip manai
pasitikslinti, ar tinkamu keliu eini, kaip įsitikinsi,
kad tau sekasi?
2) Užpildyk savo artimiausių tikslų protokolą (kitame
puslapyje). Suformuluok ir įrašyk į jį bent tris svarbius artimiausios ateities tikslus.
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Mano artimiausių tikslų protokolas

Mano tikslas Nr. 1 yra __________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Aš šito tikslo sieksiu atlikdamas
tokius veiksmus
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Aš planuoju pasiekti šitą tikslą iki
(data) _______________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Mano tikslas Nr. 2 yra
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Aš šio tikslo sieksiu atlikdamas
tokius veiksmus
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Aš planuoju šį tikslą pasiekti iki
(data)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Mano tikslas Nr. 3 yra
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Aš šio tikslo sieksiu atlikdamas
tokius veiksmus
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Aš planuoju šį tikslą pasiekti iki
(data)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Mano tikslas Nr. 4 yra
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Aš šio tikslo sieksiu atlikdamas
tokius veiksmus
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Aš planuoju šį tikslą pasiekti iki
(data)
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

3) Įsitikink, kad tikslai atitinka tikslų kėlimo taisykles.
Pagalvok ir atsakyk į tokius klausimus:
Kaip tu pasitikrinsi, ar sėkmingai judi pasirinkto
tikslo link?
Ar apie savo planus ir veiksmus gali papasakoti
artimam žmogui, kuris galėtų tinkamai įvertinti tavo
pastangas?
Gal gali pats sau numatyti kokį malonų atlygį už
pasiekimus?
Galbūt norėtum pats sau pabūti mokytoju? Jei taip,
tai kiekvieną savo veiksmą įvertink atitinkamu
dešimtbalės sistemos balu, o apie surinktus gerus ir
labai gerus vertinimus papasakok tave globojančiam
socialiniam darbuotojui ar pataisos inspektoriui.
4) Nuolat naudokis šiuo protokolu — pasitikslink, ar
vykdai savo paties sukurtą veiksmų planą ir sau pačiam duotus įsipareigojimus. Bet kuriuo atveju yra naudinga prisiminti, kad atkaklios pastangos visada duoda vaisių. Tu pats su-

kūrei savo veiksmų planą, ir jeigu kartais kas nors nepasiseka
taip, kaip planavai, neverta nuleisti rankų ir pasiduoti. Geriau
pabandyk suprasti, kas atsitiko, ir ką, neatsisakant užsibrėžto tikslo, galima padaryti geriau. Niekas neišvengia klaidų,
tingėjimo, nusivylimų. Bet, pasak kinų filosofo Konfucijaus,
vienintelė tikra klaida — neištaisyti savo praeities klaidų.
3.4.1a. „Auksinės mintys“
Jei laikai suspaudęs kumštį, negali paspausti rankos.
(Indira Gandi)
Gamtoje nėra nei atpildo, nei bausmės — yra tik pasekmės. (Robert G. Ingersoll)
Gyvenimas — malonumų indas, pripildytas kartaus
pareigos ir atsakomybės gėrimo. (Justinas Marcinkevičius)
Šiandien žmonės vis mažiau vieni kitais pasitiki. Noriu,
kad sulaužytum pasitikėjimo barjerus, pradėdamas bent
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nuo vieno žmogaus. Pajusi, kaip pro sielos langą pamažu
ima srūti šviesa. (Valerijus Rudzinskas)
Dievas ne tam sutvėrė mus, kad pražūtume rūpesčiuose,
bet tam, kad žengtume ištiesę nugaras, laisvai, be baimės per
pasaulį, kuriame turime nudirbti daug darbų, ieškoti tiesos,
dalinti meilę ir nugalėti. (Joseph Fort Newton)
Klaidų išvengti neįmanoma. Svarbu tik tai, kaip mes
reaguojame į klaidas. (Nikki Giovanni)
3.4.1b. Laimėtojas ar pralaimėtojas?
Kas būdinga žmonėms, kurie pasiekia svarbių ir ambicingų tikslų? Dažniausiai tai yra aktyvūs, veiklūs, energingi
žmonės, pasižymintys stipria motyvacija. Tačiau vien
energijos ir pastangų paprastai nepakanka, jei kelias į tikslą
sunkus ir komplikuotas. Tam reikia dar kelių svarbių dalykų. Vienas iš jų — valia, kiti — pasitikėjimas ir tikėjimas
sėkme.
Pasak Francesco Arberoni (2006), sėkmė lydi tuos, kas
turi pasitikėjimo ir tikėjimo gyvenimu, kuris nepažįstamas
tam, kas nepatyrė išmėginimų. Tokie žmonės nesustoja,
sutikę sunkumų, bet nuolat stengiasi juos įveikti. Jie ieško
visų įmanomų ir įsivaizduojamų kelių į pasisekimą. Jie neslopina ir negraužia savęs dėl praeities klaidų ir nesėkmių.
Jie mobilizuoja draugus, pažįstamus, randa tokių, kurie
galėtų jiems padėti. Jie nebijo klausti, siūlyti, suklysti. Savo
įsitikinimus, tikėjimą, energiją, entuziazmą jie perteikia
kitiems, veikia taip, kad jų problema taptų drauge ir greta
esančių žmonių problema, o pergalė — bendra pergale.
Tokiu būdu įgaunama neišdildomos patirties, susipažįstama su kliūtimis ir jų įveikimo būdais, kurių kiti niekada
nesužinos.
Palyginus skirtumus tarp tų, kuriuos dažniausiai lydi
sėkmė, ir tų, kuriems dažniausiai nesiseka, buvo išskirtos
LAIMĖTOJO ir PRALAIMĖTOJO pozicijos. Pozicija apima žmogaus nuostatas ir elgesio ypatybes, kurios pateiktos
lentelėje.
Užduotis:
Lentelėje apibūdinta, kaip elgiasi ir jaučiasi žmogus,
užimantis LAIMĖTOJO arba PRALAIMĖTOJO pozicijas.
Pabrauk tai, kas būdinga tavo elgesiui. Kokia dažniausiai
yra tavo pozicija? Ar norėtum ją pakeisti? Kodėl?
LAIMĖTOJO ir PRALAIMĖTOJO apibūdinimas
LAIMĖTOJAS
Aktyviai veikia
Keičia savo elgesį
Prisiima atsakomybę
Atidžiai išklauso
Reaguoja į tai, ką sužino
Siūlo savo sprendimus ir svarsto kitų pasiūlymus
Ieško galimybių
Plečia akiratį, mokosi
Žino, kada nusileisti, kada nepasiduoti
Stengiasi įveikti problemų priežastis

3.4.2. Darbo vertė
Žmogui svarbiausi gyvenimo dalykai yra vadinami vertybėmis. Vertybės sukelia teigiamus jausmus, norą jų siekti,
jas ginti, jomis vadovautis. Vertybių pagrindu formuojasi
žmogaus nuostatos. Nuostata — tai apibendrintas požiūris
ir emocinė kokio nors reiškinio reakcija žmogaus ar daikto
atžvilgiu. Nuostata apima žmogaus pasirengimą elgtis tam
tikru būdu, susidūrus su nuostatos objektu. Pavyzdžiui,
teigiama nuostata mokymosi atžvilgiu reiškia, kad žmogus
vertina mokymąsi, supranta jo reikšmę, laiko naudingu,
geru dalyku, o pats mokymasis kelia teigiamų emocijų
— malonumą, pasitenkinimą, džiaugsmą. Ir, priešingai,
neigiama nuostata mokymosi atžvilgiu reiškia, kad žmogus
nusiteikęs priešiškai mokymosi atžvilgiu, nevertina šios
veiklos, mokymasis sukelia nepasitenkinimą, susierzinimą,
pyktį. Nesunku suprasti, kad nuostatos nukreipia žmogaus
elgesį, suteikia jam noro ir energijos siekti mokymosi, jeigu
jo nuostata teigiama, arba vengti mokymosi, jeigu nuostata neigiama. Štai kodėl, planuojant savo darbinę veiklą,
svarbu išsiaiškinti ir savo nuostatas darbo ar profesijos atžvilgiu. Todėl bendraudami mes turime išsiaiškinti tavąsias
nuostatas svarbių dalykų atžvilgiu.
Kaip tu manai, ar darbas yra svarbus dalykas, vertybė?
Paaiškink, ką tau reiškia turėti darbą. Kodėl žmonės dirba?
Užduotis:
Užrašyk bent penkis argumentus, kodėl DARBAS yra
arba gali būti vertybe
Darbas yra vertybė, nes ___________________________
_______________________________________________
Darbas yra vertybė, nes ___________________________
_______________________________________________
Darbas yra vertybė, nes ___________________________
_______________________________________________
Darbas yra vertybė, nes ___________________________
_______________________________________________
Darbas yra vertybė, nes ___________________________
_______________________________________________
Visų pirma ne tik mūsų, bet ir kiekvienoje Europos ar
kitoje civilizuotoje pasaulio šalyje „išgyventi“, t. y. patenkinti
svarbiausius savo poreikius, galima tik dirbant. Be to, norint
„gyventi gerai“, reikia ir „dirbti gerai“. Kiti žinomi išgyvenimo šaltiniai — nusikaltimai arba pašalpos. Bet ir vienas,
ir kitas būdas anksčiau ar vėliau priveda prie apgailėtinų
PRALAIMĖTOJAS
Jaučiasi auka
Kaltina kitus
Stengiasi keisti kitų elgesį
Atmeta pasiūlymus
Nuolat kritikuoja arba teisinasi
Per daug užimtas, kad padarytų tai, ko reikia
Paniręs į smulkmenas
Nusileidžia, kai nebūtina, kovoja, kai neverta
Kalba apie problemų priežastis
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pasekmių — suniokoto gyvenimo ir degradavusios asmenybės. Tas, kuris negerbia visuomenės, kurioje gyvena, elgesio
normų ir įstatymų, anksčiau ar vėliau atsiduria „gyvenimo
užribyje“, yra demaskuojamas ir pasmerkiamas. Ką gali toks
žmogus kalbėti apie gyvenimo kokybę, jei jį persekioja nuolatinė grėsmė ir nesaugumas, kurio negali užtikrinti nei sukrauti turtai, nei samdyti sargybiniai? Būna situacijų, kai iš
valstybės ar kitų šaltinių gaunamos pašalpos lieka vienintelis
įmanomas pragyvenimo šaltinis. Tačiau ar tada, kai žmogus
dar gali rinktis ir pasirenka išlaikytinio gyvenimą, toks pasirinkimas neliudija savigarbos ir orumo praradimo, visiško
„kapituliavimo“ ir bejėgiškumo? Turbūt nereikia „išradinėti
dviračio“, o patikėti ilgą ir laimingą gyvenimą nugyvenusių
žmonių išmintimi, kad patinkantis, žmogaus pašaukimą ir
talentus atitinkantis darbas padaro jį laimingą.
Įsitvirtinti darbo rinkoje, t. y. susirasti profesiją arba
darbą, kuris būtų naudingas ir pačiam, ir visuomenei,
— esminė sėkmingo įsijungimo į visuomenės gyvenimą
(t. y. socialinės integracijos) sąlyga ir nelengvas iššūkis
kiekvienam jaunam žmogui. Tačiau darbas yra ne tik
pragyvenimo šaltinis. Jeigu darbas atitinka tavo polinkius,
tau gerai sekasi, esi vertinamas, tai ir pats gali gerbti save.
Darbas sukuria savęs atskleidimo, realizacijos sąlygas. Čia
užsimezga nauji tarpasmeniniai ryšiai, atsiranda naujų
perspektyvų tobulėti ir kaupti patyrimą, sukurti arba įgyti
tai, ką gali perduoti savo vaikams ir vaikaičiams. Taigi
darbas kiekvienam reiškia skirtingus dalykus.
Užduotys:
1. Du žmonės dykumoje skaldo akmenis. Praeivis
klausia kiekvieno iš jų: „Ką tu čia darai?“. Pirmasis
atsako: „Skaldau akmenis“. Antrasis atsako: „Statau
šventovę“.
Kuris iš jų yra laimingesnis? Kodėl?
2. Atidžiai perskaityk kiekvieną teiginį. Pasvarstyk, ar
sutinki su juo. Greta teiginio, jei visiškai sutinki su
juo, parašyk TAIP, jei nesutinki — NE ir 0, jei nežinai
ar abejoji. Po to perskaityk specialistų komentarus.
1. Nedarbas — pačių nedirbančiųjų kaltė____
2. S varbiausia nedirbančio žmogaus veikla — ieškoti
darbo, jis neturėtų gaišti laiko kitiems dalykams ___
3. S avanoriškas, atsitiktinis darbas arba darbas nepilną
darbo dieną dar nėra tikras darbas___
4. Neturiu reikiamų įgūdžių, kad galėčiau gauti vieną iš
siūlomų darbų ___
5. J ei nėra tinkamų darbų, visada galima susikurti sau
darbą ___
6. B
 ūčiau pasiryžęs dirbti bet kokį darbą, kad tik nebūčiau bedarbiu ___
O ką manai apie nedarbą? Namuose atlik šią nesudėtingą užduotį.
Teiginiai apie nedarbą ir specialistų komentarai (šaltinis:
www.profesijupasaulis.lt)
1 teiginys: „Nedarbas — tai pačių nedirbančiųjų kaltė“.
Teiginys neteisingas.

a) Žinoma, kai kurie žmonės atleidžiami todėl, kad
jie negerai dirba ar konfliktuoja su vadovu, nuolatos pasirodo darbe girti, padaro didelės žalos ar
nuostolių bendrovei ir jos reputacijai. Tačiau dažnai
su žmogaus nedarbingumu yra susijusios daug
didesnės jėgos. Nedarbas atsiranda laisvoje rinkoje.
Vienais atvejais yra daugiau nedirbančių žmonių,
negu kitais. Tačiau tam tikro lygio nedarbas egzistuoja visada.
b) Galbūt jūsų darbas pasidarė nereikalingas — jo
daugiau nereikia visuomenei ar bendrovei, kurioje dirbote. Tačiau atminkite, kad nebereikia jūsų
darbo, o ne jūsų. Jūs vis dar esate visuomenės narys,
turintis įgūdžių, žinių, patirties, kuri kur nors ir
kam nors gali praversti.
c) D
 auguma nedirbančių ir negalinčių gauti darbo
žmonių dėl nurodytų priežasčių jaučiasi atsidūrę
sunkioje situacijoje. Jie gali gyventi ir dirbti ten, kur
prarandami darbai, o ne kur jie yra kuriami. Jiems
reikia persikvalifikuoti, kad galėtų ieškoti naujo darbo, arba jiems gali reikėti persikraustyti į kitą vietą.
Galbūt jų verslas kaip tik dabar išgyvena blogus laikus ir praeis metai ar dveji, kol jis vėl pagerės. Galbūt
darbdaviai neteisingai diskriminuoja darbuotojus.
Todėl nemanykite, kad neturite darbo tik dėl savo
kaltės. Tai nepadės jums gauti darbo, tačiau jūs bent
jau neturėsite blogos nuomonės apie save ir nesijausite kaltas nuo pat pradžių! Jei nedarbas ir nėra jūsų
kaltė, vis dėlto tai dar nereiškia, kad nieko negalite
padaryti, kad pakeistumėte situaciją...
2 teiginys: „Svarbiausia nedirbančio žmogaus veikla —
ieškoti darbo, jis neturėtų gaišti laiko kitiems dalykams“.
Teiginys iš dalies teisingas.
Darbo paieška — tai jau darbas visą dieną! Todėl
a) kelkitės anksti, visada tą pačią valandą ir „eikite į
darbą“, t. y. ieškoti darbo. Jums reikės skaityti darbo
skelbimus laikraščiuose, susisiekti su galimais darbdaviais, ieškoti darbo rinkos pasiūlymų, lankytis karjeros ir konsultacijų centruose, kur sužinosite, kokie
darbai siūlomi, parašyti savo gyvenimo aprašymą
ar prašymo priimti į darbą laiškus. Užmegzkite kiek
galima daugiau ryšių su žmonėmis, kurie jums gali
padėti. Užfiksuokite, ką jau esate padaręs ir ką dar
turite padaryti iki tam tikro laiko. Turėkite naudingų
adresų ir telefonų numerių sąrašą;
b) praleiskite visą dieną ieškodami darbo ar, galbūt
įgaudami papildomos naudingos patirties arba mokydamiesi naujų dalykų, lankydami kursus, tapkite
patrauklesniu darbuotoju;
c) jei tai įmanoma, savo namuose skirkite tam tikrą
plotą darbo vietai arba stalui, kur galėtumėte tvarkingai laikyti savo popierius, bylas ir kur galėtumėte
netrukdomas dirbti prie prašymų priimti į darbą ir
ieškoti darbo. Jei negalite to daryti namie, užsiimkite
kur nors kitur, pvz., gal viešojoje bibliotekoje, kur
galėsite ramiai padirbėti ir kur specialiame portfelyje
galite nusinešti savo darbo paieškos dokumentus;
d) susitarkite su kitais savo šeimos nariais, kad jums
dabar reikia užsiimti šia veikla ir pasiekite, kad jie
gerbtų jūsų teisę į erdvę ir laiką, skirtą darbo paieškoms;
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e) neužmirškite, kad ir kitokie užsiėmimai bei veikla
gali būti naudingi — jie suteiks naujos patirties,
ryšių, padės atgauti jėgas ir pan.
3 teiginys: „Savanoriškas, atsitiktinis darbas arba darbas
nepilną darbo dieną dar nėra tikras darbas“. Teiginys
neteisingas.
Jums tikrai derėtų dar kartą pagalvoti! Norite pasakyti, kad jei negaunate viso užmokesčio už kokį darbą,
tai dar nėra darbas? O kaip dėl viso darbo, kurio reikėjo
jus užauginti? Ar jūsų tėvams kas nors mokėjo už jūsų
priežiūrą? Ar tai nebuvo sunkus darbas? Žmonės visuomenėje gyvena dėl to, kad daugelis, negaudami atlyginimo,
dirba savanoriškai iš meilės ar skatinami pareigos jausmo
arba dėl to, kad jie tiki to darbo reikalingumu. Palyginti su
tuo, ką žmonės daro apskritai, apmokamas darbas tėra tik
ledkalnio viršūnė.
Taigi jei neturite darbo ir nesate užsiėmęs darbo paieška, kuri gali užimti visą darbo dieną ir nebūti apmokama,
vis tiek galite būti kam nors labai naudingas. Žinoma, yra
galimybė, kad tuo gali kas nors pasinaudoti ir tada jūs
būsite teisūs teigdami tokius dalykus. Atsitiktinis darbas
arba darbas nepilną darbo dieną kartais būna išnaudojimas, už kurį mokamas gana mažas atlyginimas, o jūsų
teisės yra mažiau saugojamos, negu darbe visą darbo
dieną, — tokiems darbuotojams darbdavys jaučiasi labiau
įsipareigojęs.
Štai kur rizika — atiduodate daug jėgų ir nieko už tai
negaunate? Galbūt tai ir nėra pati geriausia išeitis, tačiau
pasaulyje yra daugybė darbų, kuriuos reikia nudirbti.
Problema yra ta, kad nėra pakankamai žmonių, kurie už
tai norėtų mokėti pakankamą atlyginimą, kaip už darbą
visą darbo dieną.
4 teiginys: „Neturiu reikiamų įgūdžių, kad galėčiau gauti
vieną iš siūlomų darbų“. Teiginys neteisingas.
a) Kodėl tada nepradedate lankyti kokių nors kursų
įgūdžiams įgyti ar pagerinti? Mokslas ar kursai yra
labai naudingi, kai neturite darbo, — nauji įgūdžiai
gali padėti jums gauti naują darbą arba, net jei iš
karto jo negaunate, atsiranda tikimybė gauti darbą
vėliau: darbdaviai tikrai neieško žmonių, kurie
sėdėjo be darbo ir nieko neveikė. Lankydamas kursus parodysite, kad bandote padėti sau, neleidžiate
protui aptingti ir t. t. Taip jūsų gyvenime neatsiras
didelė balta dėmė, kurios negalėsite paaiškinti savo
prašyme priimti į darbą arba savo gyvenimo aprašyme, kai teiksite prašymą priimti į kitą darbą.
b) Tai gali būti visiškai neteisingas požiūris. Tai viena
iš priežasčių, kodėl nedirbantys žmonės lieka be
darbo — jie galvoja, kad įgūdžiai ir patirtis gali būti
panaudoti tik viename darbe. Taip atsitinka todėl,
kad galvojame apie darbus, o ne apie įgūdžius.
5 teiginys: „Jei nėra darbų, visada galima susikurti sau
darbą“. Teiginys iš dalies teisingas.
a) Žinoma, kai kurie žmonės gali pradėti savo verslą
arba dirbti sau. Tačiau prieš imdamiesi tokios iniciatyvos turėtumėte atsakyti į du ar tris klausimus:
Pirmas klausimas: ką ketinate parduoti? Gal tai produktas, paslauga, jūsų paties įgūdžiai ir žinios?
Antra, kas tai iš jūsų pirks, kiek pirkėjų bus ir kiek
maždaug jie bus pasiruošę sumokėti už produktą ar
paslaugą, kurią norite parduoti? Trečia, kiek galite surink-

ti pinigų įrenginiams įsigyti ar išsinuomoti įrenginius ir
patalpas, kurių jums prireiks, kiek pinigų prireiks, kad
išgyventumėte, kol pradėsite gauti pinigų iš savo verslo?
b) Kai kurie žmonės teigia, kad, žvelgdami į darbo rinkos
tendencijas, visi turėtume elgtis taip, lyg dirbtumėme
patys sau. Kiekvienas apie save turėtų galvoti kaip apie
produktą, kurį reikia pateikti darbdaviui. Turėtume
aiškiai nuspręsti, ką galime pasiūlyti darbdaviui —
įgūdžius, žinias ir patirtį, ankstesnius pasiekimus, ir parodyti, kaip tai gali praversti darbdaviui ir jo bendrovei.
Lygiai taip, kaip ir gamintojas, turėtume atlikti rinkos
tyrimą, kad sužinotume apie savo potencialius „pirkėjus“ ir ko iš tikrųjų jiems reikia iš mūsų. Tada turėtume
„parduoti“ jiems mūsų įdarbinimo naudą — turime
parodyti, ką jie iš to gauna ir kaip tai padės jų bendrovei
pagerinti jos dabartinę veiklą ar pradėti naują. Turėtume užsiimti tuo, net jei ir nėra skelbimo apie laisvą
darbo vietą. Nustokite galvoti apie tai, kokie darbai siūlomi, pradėkite mąstyti apie tai, kaip galėtumėte įtikinti
darbdavį jus priimti į darbą, aiškiai pabrėždami naudą,
kurią gaus jus įdarbinęs. Žinoma, tai nėra darbas sau
tiesiogine prasme, tik griežtesnis prašymas priimti į darbą, į tokį darbą, apie kurį viešo skelbimo gali ir nebūti!
6 teiginys: „Būčiau pasiryžęs dirbti bet kokį darbą, kad
tik nebūčiau bedarbiu“. Teiginys iš dalies teisingas.
Viena vertus, bet koks apmokamas darbas gali būti išeitis
iš ilgai trunkančios bedarbystės, bent iš dalies padedanti
išspręsti susikaupusias problemas. Dirbant bet kokį darbą
galima sukaupti naudingos patirties, lygiagrečiai ieškoti naujų
galimybių įsidarbinti kitur. Antra vertus, pasitenkinimo neteikiantis „bet koks“ darbas atima laiko ir mažina motyvaciją
siekti gerų rezultatų. Verta pagalvoti, ar tikrai darbo paieškai
buvo skirta pakankamai laiko ir pastangų? Juk statistika rodo,
kad iš dešimties bandymų tik vienas ar du gali būti sėkmingi.
Apibendrinant bedarbystės pasekmes galima atkreipti
dėmesį į kelias aplinkybes. Pastebėta, kad nuolatinio darbo
neturėjimas paprastai žmogui sukelia ne tik materialinių
sunkumų, bet ir socialinio nesaugumo, atskirties jausmą.
Bedarbystė normaliam žmogui — didžiulis psichologinis
stresas, ardantis vidinę žmogaus pusiausvyrą, savigarbą,
žlugdantis gyvenimo planus, griaunantis tarpasmeninius
santykius ir šeimas, skatinantis apmaudą, pyktį, depresiją. Kartais nepasitikėjimas ateitimi ir neviltis paskatina
asmens asocialų elgesį, išorinę agresiją arba agresiją,
nukreiptą į save, kuri pasireiškia apsileidimu, nesirūpinimu savo sveikata, piktnaudžiavimu alkoholiu ar narkotikais, kartais — savižudybe. Nedarbas tiesiogiai susijęs su
didesne nusikaltimų tikimybe. Verta apsvarstyti ir teisines
neįsidarbinimo pasekmes lygtinio teistumo, paleidimo ar
atleidimo nuo bausmės atvejais.
3.5. Profesinės karjeros planavimas
Temai skiriami trys susitikimai (XI, XII, XIII). Tikslas — padėti pasirinkti profesiją ir parengti jos įsigijimo
veiksmų planą.
Uždaviniai:
padėti pažinti savo profesinius interesus ir galimybes
atitikti profesijos keliamiems reikalavimams;
padėti profesiškai apsispręsti;
padėti parengti profesijos įsigijimo planą.
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3.5.1. XI susitikimas. Interesų ir galimybių pažinimas
Statistika rodo, kad lengviausia patekti į darbo rinką
(t. y. įsidarbinti) gali tie jaunuoliai, kurie turi konkrečią
profesiją. Paskui jau galima tobulinti savo profesinius
įgūdžius, kaupti žinias ir patyrimą, ieškoti galimybių
kopti karjeros laiptais. Taigi pirmas žingsnis — tinkamai
pasirinkti profesiją. O tam, kad būsimoji profesija nebūtų
našta, darbas pagal ją sektųsi ir padėtų atskleisti tavo asmenybės gerąsias puses, reikia pažinti save, savo polinkius,
interesus ir realias galimybes.
Tyrinėjant save svarbu atsakyti į tris klausimus:
1. Koks aš esu?
2. Ką aš galiu?
3. Ko aš noriu?
Atsakant į pirmą klausimą Koks aš esu? reikia pagalvoti
apie savo savybes, charakterio bruožus, bendravimo ypatumus. Galima remtis ne tik savo nuomone, bet ir prisiminti,
ką apie tave sako draugai, mokytojai ir auklėtojai, artimieji.. Naudinga atlikti ir specialius testus.
UŽDUOTIS. Apibūdink save, prie kiekvieno lentelėje
pateikto teiginio pažymėdamas tau tinkantį įvertinimą
nuo 1 — visiškai NE iki 5 — visiškai TAIP.
1. Aš lengvai prisitaikau prie pokyčių.
2. Aš greitai prisitaikau prie naujovių.

1 2 3 4 5

4. Aš esu ryžtingas ir pastovus vykdydamas įsipareigojimus.

1 2 3 4 5

7. Aš kruopštus.
8. Aš greitai atlieku užduotis.
9. Mokydamasis naudoju pažangius
metodus.

17. Man sunku pateikti mintis raštu.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

18. Lengvai prisitaikau dirbdamas naujoje grupėje.
1 2 3 4 5
19. Man patinka dirbti su kitais.
20. Man sekasi išklausyti ir bendrauti.
21. Taisyklių laikymasis man nesukelia
rūpesčių.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

22. Aš visuomet sakau, ką galvoju, nors
kai kuriose situacijose tai ir nėra tinka- 1 2 3 4 5
miausias elgesys.
23. Aš pasitikiu savimi.
1 2 3 4 5
24. Aš galiu pasinaudoti patarimu.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6. Aš tvarkingas.

16. Aš laisvai jaučiuosi kalbėdamas
auditorijai.

25. Aš turiu gerą atmintį.

3. Aš sugebu sutelkti dėmesį ir susikoncentruoti.

5. Aš punktualus.

15. Aš daug skaitau (knygų, laikraščių).

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Atsakant į antrą klausimą Ką aš galiu? reikia prisiminti
savo išsilavinimą, lankytus kursus ir mokymus, dalykus,
kurie geriausiai sekasi, t. y. pagalvoti apie tai, kokios yra formalios tavo žinios. Tačiau svarbu ir tai, ką tu žinai ir moki
dėl bendro savo patyrimo, smalsumo, neformalios veiklos
bei tai, ką tu praktiškai moki gerai daryti. Todėl verta prisiminti, kokius darbus esi dirbęs, kokios užduotys sekėsi, kokius esi lankęs būrelius, kokia užklasine veikla domėjaisi, ką
moki atlikti gerai, ar atsiduodi saviesiems pomėgiams, kai
leidi laisvalaikį, namuose, ūkyje, bendraudamas su pažįstamais ir nepažįstamais žmonėmis. Savo gebėjimus galima
tyrinėti ir internete. Prisiminkite I modulio pamokas!
Atsakydamas į trečiąjį klausimą Ko aš noriu? turėtum
prisiminti, kas tave paprastai domina, galvoti apie savo pomėgius, veiklą, kuri teikia malonumo, kam visada atrandi
laiko. Verta susirasti internetinius testus, o jų rezultatus
užrašyti ir saugoti Asmeninių duomenų segtuve.

1 2 3 4 5
3.5.2. Savianalizė

10. Aš sugebu išsamiai studijuoti ir
analizuoti.
11. Man sekasi rankų darbas.
12. Aš sugebu glaustai pateikti informaciją.
13. Aš turiu loginį mąstymą.
14. Aš esu kūrybingas ir turiu vaizduotę.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

I. Mokymasis. Prisimink ir užrašyk, kur ir ko teko
mokytis, kokių įgijai žinių — t. y. dalykų, kurių išmokai,
lankydamas kursus, dalyvaudamas darbo grupėje ir pan.
II. Darbo patirtis. Prisimink ir aprašyk savo darbo patirtį: visas buvusias darbovietes, eitas pareigas, oficialius ir
neoficialius, nuolatinius ir atsitiktinius darbus, jų pobūdį.
III. Asmeninės savybės. Pabandyk plačiau atsakyti į
klausimus:
a) Koks esi bendraudamas su draugais, pažįstamais? (žemiau esančiame sąraše pažymėk pliusu tuos apibūdinimus, kurie tau tinka)
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 bendraudamas su kitais neturi didesnių sunkumų;
 padedi draugams arba kolegoms, jeigu matai, kad
reikia tavo pagalbos;
 sunku užmezgi naują draugystę ir bendrauji su mažai
pažįstamais žmonėmis;
 nesunkiai randi argumentų „už“ ir „prieš“;
 tau lengva įtikinti kitus žmones savo idėjomis ir
nuomone;
 tu sugebi palaikyti gerus santykius su draugais, tau
patinka komandiniai sportiniai žaidimai;
 kitiems atvirai išreiški savo pyktį ir susierzinimą;
 teigiamai save vertini, manai, kad gali įveikti sunkumus;
 esi energingas ir aktyvus;
 gerbi ir priimi žmones tokius, kokie jie yra, priimi jų
nuomonę;
 tau nesunku būti lyderiu, mėgsti įtraukti žmones į
bendrą veiklą.
b) Koks esi bendraudamas su mokytojais, vadovais, inspektoriais? (pažymėk tau tinkančius apibūdinimus)
 nesiginčiji ir darai, kas liepiama;
 kai tau liepia ką nors atlikti, atkakliai darai taip, kaip
tau atrodo reikalinga;
 tau patinka duoti nurodymus ir tu manai, kad tau tai
gerai sekasi;
 tu visada be jokių komentarų atlieki tai, kas buvo
liepta, nes bijai, kad gali būti neteisus;
 tu gerbi kitų nuomonę ir tai, kas jiems svarbu;
 visada esi pasiruošęs padėti;
 mėgsti kritikuoti kitų nuomonę;
 tau patinka „taikios situacijos“ ir tu visada stengiesi
išlaikyti jas;
 visada stengiesi dirbti gerai;
 tau gana sunku tvirtai apsispęsti, dažnai keiti nuomonę;
 žinai, kaip efektyviai spręsti problemas, ir tai darai.
c) Koks tu moksle, laisvalaikiu, mokykloje, darbe?
 jeigu ko nors nori, sugebi tai pasiekti;
 darbą atlieki nuosekliai, neskubėdamas;
 esi nedrąsus, tau sunku viešai kalbėti apie savo pasiekimus;
 visada galvoji, kokiu būdu viską gerai atlikti;
 jei privalai atlikti tam tikrą darbą, džiaugies tuo ir
nori atlikti jį gerai;
 mėgsti siūlyti savo idėjas, kaip tvarkyti reikalus;
 mėgsti gerai organizuotą darbą ir nuolatinį, nekintantį jo atlikimo tempą;
 tau sekasi atlikti įvairius darbus;
 ne tik stengiesi, bet ir pasieki gerų rezultatų.
d) Kokios dar kitos tavo savybės? (pažymėk, jei rasi tinkamų
sąraše)
 mėgsti pasikeitimus, įvairovę;
 nevėluoji;
 esi tikslus, nepažeidinėji taisyklių;
 sieki nuolat mokytis ir tobulėti;
 mėgsti mokyti kitus ir tau tai sekasi;
 rimtai žiūri į savo pareigas, darbą;
 tau patinka pateikti savo idėjas ir būdus, kaip spręsti
problemą.

3.5.3a. Apribojimų analizė
Profesijos/darbo pasirinkimas turi atitikti realias galimybes, todėl labai svarbu suprasti ir tam tikrus apribojimus, atsiradusius dėl objektyvių aplinkybių. Tai gali būti
susiję su:
 tam tikromis asmeninėmis ypatybėmis;
 sveikata;
 gyvenamąja vieta ar gyvenimo sąlygomis;
 praeitimi;
 dabartine situacija ir kt.
Verta pagalvoti, kokie tie apribojimai, ir į juos atsižvelgti renkantis ir planuojant savo veiksmus. Todėl
pasvarstykime, kas riboja tavo laisvą apsisprendimą rinktis
profesiją ar darbą. Kuo detaliau apibūdink tą ribojančią
aplinkybę ar faktą. Paskui pamąstyk, kokios to apribojimo
pasekmės, ir kaip tu galėtum jas įveikti („nukenksminti“).
3.5.3b. Apribojimų protokolas
Eil. Nr. Apribojimas

3.6.1a. Profesijos aprašo schema
 Gebėjimai;
 Mokymas;
 Karjera;
 Darbo situacija;
 Įdarbinimas;
 Susiję profesiniai vaidmenys.

Kaip galėčiau jį įveikti?
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3.6.1b. Profesijos aprašo pavyzdys: kvalifikuotas darbininkas
Tekstilės, aprangos ir odos pramonėje kvalifikuotas
darbininkas atlieka sudėtingus darbus ir gerai išmano
apie įrengimus, medžiagas ir apdailą.
Kvalifikuoti darbininkai yra pagrindiniai žmonės, turintys profesinių įgūdžių. Jie gali sekti svarbius gamybos
etapus. Augant mechanizacijos lygiui ir kvalifikuotiems
darbininkams išmokus naudotis įvairiais įrengimais,
jų funkcijos padidėjo. Apskritai įgūdžiai, kurių reikia
valdant atskirą įrengimą, gali būti pritaikyti visiems įrengimams valdyti. Mažose įmonėse kvalifikuoti darbininkai
yra labai lankstūs ir gali atlikti kitų profesijų darbus. Juos
galima bandyti suskirstyti pagal pagrindines kvalifikacijas ir sektorius: verpimas, audimas ir užbaigimas;
apranga, avalynė ir odos gaminiai. Pavyzdžiui, verpimo,
audimo ir užbaigimo sferoje naujos technologijos keičia
tradicines. Šiandien reikia IT įgūdžių bei žinių apie
CAD–CAM įrangą.
Pagrindinė audimo, verpimo veikla prasideda nuo
cheminės ir fizinės verpimo analizės, o baigiasi audimu,
šukavimu, rašto išgavimu ir dažymu. Drabužių pramonės
veiklą sudaro visas produkcijos ciklas nuo sužymėjimo
iki sukirpimo, pavyzdžių gaminimo ir įvairių bandymų.
Avalynės pramonės sektoriuje, kuriame darbas susijęs su
profesija, veiklą sudaro surinkimas, kraštų apipjaustymas, presavimas, odos patikrinimas, šablonų paruošimas,
sukirpimas, sujungimas ir siuvimas.
GEBĖJIMAI
Kvalifikuoti darbininkai atlieka pagrindinius vaidmenis: vadovauja produkcijos užbaigimo procesui, kadangi
yra susipažinę su įrengimais ir apdaila, taikoma transformavimo ir užbaigimo procesuose. Tai rodo, kad jų
techninius įgūdžius lemia apdaila. Be to, jie turi sugebėti
vadovauti produkcijos procesams ir mokėti naudotis
įrankiais.
Šie darbininkai turi būti labai lankstūs, nes beveik
visoms darbovietėms reikia universalių darbuotojų. Dėl
organizacinių pokyčių, kuriuos pristato kokybės sistemos, kvalifikuoti darbininkai vis labiau įsilieja į komandą. Taigi šie darbininkai privalo turėti gerų socialinių
įgūdžių, jie turi dirbti tikslingai, privalo koordinuoti
pagalbinių darbininkų atliktus darbus.
MOKYMAS
Kvalifikuoti darbininkai paprastai mokosi universitete ir turi technologų diplomus arba, lankydami trejų
metų kursus profesinėje mokykloje, įgyja tam tikrą kvalifikaciją. Siekdamos atitikti personalo poreikius, daugelis
kompanijų neseniai pradėjo bendradarbiauti su šalies
mokymo centrais. Taip jos padeda planuoti mokomuosius kursus bei kuria tiesioginius ryšius tarp mokyklų ir
darbdavių.
KARJERA
Kvalifikuoti aprangos ir avalynės gamybos darbininkai yra būtina techninio ir operacinio darbo dalis.
Kompanijose įgyta profesionali patirtis padidina
galimybę būti paskirtam į aukštesnes pareigas, o tai jau
žingsnis karjeros link.

DARBO SITUACIJA
Daugeliu atvejų kvalifikuoti darbininkai yra samdomi
pagal neterminuotas darbo sutartis; darbo sutartyse jie
paprastai pasiekia ketvirtą arba trečią lygį.
ĮDARBINIMAS
Kvalifikuoti darbininkai turi labai didelę paklausą,
kadangi jie laisvai gali pereiti iš vienos kompanijos į
kitą. Taigi derybų metu jie gali jaustis gerai. Kvalifikuotų darbininkų darbas gerai apmokamas: kvalifikuotas
darbininkas gali gauti apie 1500–1700 eurų atlyginimą
per mėnesį.
SUSIJĘ PROFESINIAI VAIDMENYS
Šios specialybės darbininkai bendradarbiauja su
įvairiais specialistais: aprangos, dažymo specialistais.
3.6.2. Duomenų suvestinė
Suvestinės schema
I. Esama situacija:
 Asmeninės galimybės: kas jis yra, ką moka, ko nori;
 Patirtis: bet koks mokymasis, bet kokia darbinė
veikla.
II. Ateitis:
 Ribotumai, kuriuos reikia įveikti;
 Profesinės galimybės;
 Perspektyvos.
III. Galimi pasirinkimai.
IV. Įgyvendinimo būdai:
 Mokymasis;
 Darbo rinka;
 Patirtis.
3.7.3. Vengtinos kontrolės klaidos
 Totališkumas;
 Fatališkumas;
 Subjektyvumas;
 Formalumas;
 Neaiškūs kriterijai;
 Kontroliuojančiojo nekompetentingumas;
 Slaptumas.
3.7.1a. Profesinių tikslų protokolas
Mano tikslas yra ________________________________
To tikslo siekdamas, aš darysiu:
1) ____________________________________________
2) ____________________________________________
3) ____________________________________________
4) ____________________________________________
5) ____________________________________________
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Šį tikslą planuoju pasiekti iki
(data)

Apie savo veiksmų rezultatus
pranešiu

Dėl paramos ir
pagalbos kreipsiuos į

Parašas ___________________

3.3. PATIRTIes PER DARBINĘ VEIKLĄ modulis
Įvadas
Darbinė veikla vainikuoja jaunų žmonių profesinį
apsisprendimą. Dėl profesinio orientavimosi susipažįstama su galimu profesijos ir specialybės pasirinkimu,
individualiomis konsultacijomis įvertinamos socialinės,
ekonominės bei psichofizinės galimybės bei priimamas
apsisprendimas. Įsidarbinus pagal pasirinktą profesiją įvertinamas apsisprendimo teisingumas, įvertinami ugdomi
asmeniniai socialiniai įgūdžiai, formuojami profesiniai
įgūdžiai. Tinkamai pasirinkta profesija dar neapsprendžia sėkmingos savirealizacijos toje srityje. Labai didelę
įtaką daro pirmosios darbo vietos, organizacijos, kurioje
įsidarbinama, kultūra, tradicijos, vadovavimo stilius bei
požiūris į darbuotojus, darbo sąlygos, motyvavimo formos
bei strategija, vadovų ir bendradarbių tarpasmeniniai
santykiai. Netinkama minėtų komponentų struktūra gali iš
esmės pakeisti požiūrį į pasirinktą profesiją.
Kitas įsidarbinimo aspektas, net tinkamai pasirinkus
profesiją, yra jauno žmogaus asmeninės savybės, požiūris
į darbą, esminių bei situacinių įgūdžių išlavinimo lygis.
Dera pažymėti, kad vykstant techninei ir technologinei
pažangai, darbuotojų kvalifikacijos struktūros požiūriu
vis didesnę reikšmę įgyja universalūs, bendrieji asmeninio
pobūdžio mokėjimai ir įgūdžiai.
Darbdavių apklausų rezultatai rodo, kad jiems svarbūs
ne tik jauno darbuotojo profesiniai įgūdžiai ir kvalifikacija, kurie dažnai būna nepakankami, bet ir asmeninės bei
moralinės savybės (atsakingumas, sąžiningumas, punktualumas, pakantumas ir pan.), todėl itin svarbu aktyviau
ugdyti universaliuosius, bendruosius asmens įgūdžius
ir gebėjimus: kūrybiškumą, organizuotumą, komunikabilumą, savarankiškumą, nuolatinio mokymosi poreikį,
atsakomybės jausmą, toleranciją ir t. t., orientuoti jauną
žmogų į dorą ir sąžiningą darbą.
Toks požiūris lėmė modulio sandarą, kur didelis dėmesys skiriamas būtent socialiniams įgūdžiams ugdyti. Adekvačiai pasirinktas elgesys, lavinami situaciniai gebėjimai
bei įgūdžiai daugeliu atvejų gali kompensuoti profesinių
įgūdžių stoką bei padėti prisitaikyti naujoje darbo vietoje.
Šis modulis — sudėtinė PI pareigūnų ir specialistų
rengimo darbui su asmeninės motyvacijos ir profesinio
ugdymo siekiančiais jaunuoliais programos dalis. Pagrindiniai šio modulio tikslai:
1. Suteikti pareigūnams žinių apie jaunų asmenų (iki 18
metų) įsidarbinimą bei tam būtinas sąlygas, ugdyti gebėjimus bei įgūdžius, kurių reikia darbui su tiksline grupe;
2. Išmokyti pareigūnus dirbti pagal II programos „Patirtis per darbinę veiklą“ modulį.

Atsižvelgus į minėtus tikslus buvo parengta šio modulio sandara, kurią sudaro trys pagrindinės dalys ir asmeninio pareigūnų patyrimo aptarimas bei apibendrinimas.
Saugus jaunų asmenų (iki
18 metų) įdarbinimas
Darbas pagal „Patirtis per
darbinę veiklą“ modulį
Darbo praktikos organizavimas ir įgyvendinimas
Asmeninio patyrimo
aptarimas

2 val. auditorinio darbo
16 val. auditorinio darbo
6 val. auditorinio darbo
8 val. auditorinio darbo

4 val. savarankiško darbo
26 val. savarankiško darbo
10 val. savarankiško darbo

Modulio turinio apibūdinimas
Pirmoji dalis — „Saugus jaunų asmenų (iki 18 metų)
įdarbinimas“ supažindina su pagrindiniais įstatymų reikalavimais, įdarbinant paauglius ar jaunuolius, bei saugių
ir sveikatai nepavojingų darbo vietų sukūrimo principais.
Šios informacijos įsisavinimas suteiks pareigūnams galimybę tinkamai parinkti darbo praktikos vietas, užtikrinti
jaunuolių saugumą ir išvengti galimų nesusipratimų su
darbdaviais.
Antroji dalis — darbas pagal „Patirtis per darbinę veiklą“ modulį skirtas suteikti pareigūnams praktinių įgūdžių,
ruošiant jaunus žmones darbinei veiklai bei formuojant
ir ugdant praktikos sėkmę užtikrinančius socialinius įgūdžius bei įsidarbinant būtiną informaciją.
Trečioji dalis — „Darbo praktikos organizavimas ir
įgyvendinimas“ yra metodinės rekomendacijos tinkamai
organizuoti jaunų žmonių darbo praktiką, formuoti ilgalaikius santykius su darbdaviais ir grįžtamuoju ryšiu kurti
darbo praktikos mechanizmą.
Savarankiškas darbas numato pareigūnų individualius
užsiėmimus, padėsiančius papildomai įsisavinti būtinas darbui su tiksline grupe žinias ir ugdyti asmeninius
socialinius bei darbo su jaunuoliais įgūdžius. Pareigūnams
skiriamos individualios užduotys, kurių atlikimas turi būti
fiksuojamas Savarankiško darbo dienoraštyje.
Atlikus užduotis, dienoraštyje turi būti nurodyti:
a) užduoties atlikimo data;,
b) tikslas;
c) rezultatai;,
d) asmeninis patyrimas.
Rekomenduojamos literatūros sąrašas. Siūloma
literatūra skirta individualiai gilinti žinias nagrinėjamomis
temomis, kuo išsamiau įsisavinti medžiagą, skirtą tikslinei
grupei mokyti.
Priedai. Šioje dalyje pateikiamos užduotys individualiam pareigūnų darbui, konkrečios užduotys tikslinei
jaunuolių grupei, būtinos įsisavinant pateikiamą medžiagą, bei padalomoji medžiaga, kurią kiekvienas tikslinės
grupės dalyvis turi gauti individualiai.
3.3.1. SAUGUS JAUNŲ ASMENŲ (IKI 18 METŲ) ĮDARBINIMAS
Saugaus įdarbinimo teorinių klausimų analizei ir
užduotims atlikti rekomenduojama skirti 2 valandas auditorinio darbo ir 4 savarankiško darbo valandas (po 2 val.
kiekvienai temai).
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Ši informacija skirta supažindinti pareigūnus su darbo
praktikai vietų ieškojimo pagrindiniais reikalavimais ir gali
būti papildoma informacija tikslinei grupei.
3.3.1.1. Ką reikia žinoti įdarbinant jauną asmenį (iki 18
metų) (1 val.)
   
Kas yra jaunas asmuo?
Jaunas asmuo — asmuo iki 18 metų.
Paauglys — jaunas asmuo, kuriam yra ne mažiau kaip
16 ir ne daugiau kaip 18 metų.
Vaikas — jaunas asmuo iki 16 metų.
Ar galima įdarbinti jauną asmenį?
Darbdavys gali įdarbinti jauną asmenį prieš tai įvertinęs:
 ar darbas, į kurį numatoma skirti jauną asmenį,
nepriskiriamas asmenims iki 18 metų draudžiamam
darbui, ar darbo aplinkoje nėra sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių, kuriems esant į tokį darbą
negalima skirti jauno asmens;
 ar darbo vieta ir darbo aplinka atitinka darbuotojų
saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus;
 pavojingų cheminių medžiagų naudojimą įmonėje ir
galimą jų poveikį (koncentraciją darbo aplinkos ore,
poveikio trukmę);
 darbo priemonių techninę būklę, pavojingų cheminių medžiagų saugojimo būklę, kad jauni asmenys
dėl neatsargumo nebūtų jų paveikti;
 darbo, gamybos technologinių procesų organizavimą,
darbo priemonių išdėstymą, kad jauni asmenys nepatektų į darbo vietas, kuriose naudojamos pavojingos
cheminės medžiagos;
 jauno asmens gebėjimus suvokti ir vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jo fizines galimybes atlikti pavedamus darbus.
Kokie nustatyti jaunų asmenų įdarbinimo reikalavimai?
 Draudžiama jaunus asmenis skirti dirbti nakties
darbo laiku, viršvalandinius darbus.
 Vaikai negali būti skiriami dirbti nuo 20 iki 6 valandos ryto.
 Paaugliai negali būti skiriami dirbti nuo 22 iki 6
valandos ryto.
 Poilsio ir švenčių dienomis jauni asmenys gali būti
skiriami dirbti tik jiems sutikus.
 Jauni asmenys negali būti skiriami budėti įmonėje
arba namuose.
 Jauni asmenys negali būti skiriami dirbti:
 darbo, kuris fiziškai ir psichologiškai per sunkus;
 darbo, kuriame naudojamos toksinės, kancerogeninės, mutageninės ar kitos sveikatą veikiančios
medžiagos;
 darbo, kur galimas jonizuojančiosios radiacijos
poveikis, kitų sveikatai kenksmingų ir (ar) pavojingų
veiksnių poveikis;
 darbo, kur didesnė nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybė;
 darbo, kurio dėl nepakankamo atsargumo jausmo ar
5 http://osha.vdi.lt/PDF/jaunimas/jauniasmenys.htm

patirties jaunas asmuo saugiai dirbti gali nesugebėti;
 darbo, kur darbo aplinkos sveikatai kenksmingų
cheminių, fizikinių, biologinių, psichofiziologinių
veiksnių dydžiai viršija teisės aktuose nustatytas
ribines vertes;
 darbo, kurio trukmė ilgesnė, negu nustatyta teisės akte.
Ką darbdavys turi užtikrinti įdarbindamas jauną asmenį?
Darbdavys privalo:
 sudaryti jaunesnių kaip 18 metų darbuotojų sąrašą;
 informuoti jaunus asmenis juos įdarbindamas ir, jei
reikia, apie galinčius kilti pavojus ir priemones šių
pavojų išvengti, apie darbe naudojamas priemones
saugai ir sveikatai užtikrinti;
 informuoti vaikų tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal
įstatymą apie galimus pavojus ir priemones jų išvengti;
 sudarydamas darbo sutartį supažindinti priimamą
dirbti jauną asmenį su būsimo darbo sąlygomis,
darbo tvarkos taisyklėmis, kitais vietiniais norminiais
teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbo sąlygas
ir paprašyti jo pasirašyti, o prieš leisdamas pradėti
darbą, instruktuoti saugos darbe klausimais;
 užtikrinti, kad jauni asmenys nebūtų skiriami draudžiamiems darbams atlikti, taip pat nebūtų skiriami
darbams, kuriuos dirbant jie gali būti paveikti jų
sveikatai kenksmingų ir pavojingų veiksnių;
 užtikrinti, kad vaikui nebūtų skiriamas darbas, kuris
neįtrauktas į vaikams nuo 14 metų leidžiamų dirbti
lengvų darbų sąrašą.
Kokių duomenų reikia įdarbinant jauną asmenį?
Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį su vaiku nuo
14 iki 16 metų dirbti leidžiamus lengvus darbus, turi:
 pateikti mokyklai, kurioje vaikas mokosi, bei vienam
iš tėvų ar kitam vaiko atstovui pagal įstatymą ir vaiko
sveikatą prižiūrinčiam gydytojui numatomų darbo
sutarties sąlygų aprašymą;
 gauti mokyklos, kurioje vaikas mokosi, bei vieno iš
tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą ir vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą
(pažymą) su išvada apie vaiko sveikatą ir tinkamumą
dirbti konkrečius darbus, numatytus darbo sutarties
sąlygų aprašyme;
 turėti vaiko gimimo liudijimo patvirtiną kopiją;
 per 3 dienas po sutarties sudarymo apie tai pranešti
valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui;
 pranešti valstybinei darbo inspekcijai apie pakeistas
darbo sutarties sąlygas ar darbo sutarties nutraukimą.
Koks darbo ir poilsio laikas nustatomas jauniems asmenims?
Jauniems asmenims nustatomas sutrumpintas darbo
laikas:
 paaugliams — ne daugiau kaip 8 val. per parą kartu
su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40
val. per savaitę kartu su savaitės pamokų trukme;
 vaikams — iki 2 val. per dieną ir 12 val. per savaitę
mokslo metu, jeigu dirbama trimestro arba pusmečio
metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos,
arba ne daugiau kaip 7 val. per dieną ir 35 val. per sa-
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vaitę, kai dirbama ne mažiau kaip savaitę ne mokslo
metų laikotarpiu;
 jauniems asmenims — iki 8 val. per dieną ir 40 val.
per savaitę, jeigu dirbama pagal sudėtinę darbo ir
mokymo ar praktikos įmonėje programą. Į nurodytą darbo laiką, dirbantiems pagal sudėtinę darbo
ir mokymo programą, įeina darbo laikas įmonėje ir
mokymo laikas mokykloje;
 paros nepertraukiamo poilsio laikas vaikams per 24
val. laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 val.
paeiliui, paaugliams — ne trumpesnis kaip 12 val.
paeiliui ir apimti laiką nuo 22 iki 6 val. ryto;
 jauniems asmenims, kurių darbo dienos trukmė yra
ilgesnė kaip 4 val., privalo būti suteikta mažiausiai 30
min. papildoma pertrauka darbo metu (ji įskaitoma į
darbo laiką);
 jauniems asmenims būtina suteikti ne mažiau kaip 2
poilsio dienas paeiliui per savaitę, vieną iš jų — sekmadienį.
    
Kokie yra jauniems asmenims draudžiami dirbti darbai?
Draudžiama jaunus asmenis skirti dirbti:
 auramino (geltonų organinių dažų, kuriais dažomas
medis, popierius ir oda) gamyboje;
 darbą, susijusį su aromatiniais policikliniais angliavandeniliais, kurių yra anglių suodžiuose, dervoje,
degute, dūmuose arba dulkėse;
 darbą, susijusį su dulkėmis, dūmais ir purslais,
susidariusiais kaitinant ir elektriniu būdu valant vario–nikelio šteinus (spalvotųjų metalų rūdų lydymo
tarpinius arba šalutinius produktus);
 stipriuose rūgštiniuose izopropilo alkoholio gamybos
procesuose;
 darbą, susijusį su sprogiųjų medžiagų turinčių įrenginių, fejerverkų ar kitų objektų gamyba ir naudojimu;
 darbą su plėšriais ir/ar nuodingais gyvūnais;
 skerdyklose;
 darbą su suslėgtų, suskystintų ar išretintų dujų gamybos, laikymo ar naudojimo įrenginiais;
 darbą su įvairiomis talpyklomis, kuriose laikomos
pavojingos cheminės medžiagos;
 darbą, kur galimas konstrukcijų griūties pavojus;
 darbą, keliantį aukštos įtampos elektros poveikio
pavojų;
 darbą, kurio spartą lemia mechanizmai, ir kuris yra
apmokamas pagal kiekybinius rezultatus.
Kokie yra jaunų asmenų sveikatai kenksmingi ir pavojingi veiksniai?
Draudžiama skirti jaunus asmenis dirbti darbus, kurių
aplinkoje yra šie sveikatai kenksmingi ir pavojingi veiksniai:
 fizikiniai veiksniai — jonizuojančioji spinduliuotė,
aukštas atmosferos slėgis;
 biologiniai veiksniai — trečios ir ketvirtos grupės
biologinės medžiagos;
 cheminiai veiksniai — kancerogeninės, ardančios,
sprogstamosios, kenksmingos, dirginančios medžiagos ir preparatai, švinas ir jo junginiai, asbestas;
 psichofiziologiniai veiksniai — teisės aktų priskirti
prie sveikatai kenksmingų darbo aplinkos veiksnių ir

klasifikuojami kaip ergonominiai darbo sunkumo ir
darbo įtampos veiksniai.
Kokie yra vaikams nuo 14 iki 16 metų leidžiami dirbti
lengvi darbai?
Vaikams nuo 14 iki 16 metų leidžiami dirbti šie lengvi
darbai:
 daržų ravėjimas, daržovių retinimas, kaupimas, laistymas (su žarna);
 uogų, vaisių skynimas, daržovių ir bulvių rinkimas ir
perrinkimas;
 gėlių, pasodintų atvirame grunte, priežiūra, skynimas
ir skabymas, sėklų ir gumbelių rinkimas;
 vaistažolių rinkimas;
 nemechanizuotas šieno vartymas, grėbimas;
 mažų naminių gyvuliukų ir paukščių priežiūra;
 gyvulių ir paukščių ganymas, išskyrus veislinius
gyvulius;
 medelių ir krūmų sodinimas, rišimas, laistymas;
nukritusių kankorėžių rinkimas;
 reklamų, laikraščių, afišų klijavimas gatvių stenduose;
 laikraščių, reklaminių lankstinukų, pranešimų pristatymas į namus, įstaigas;
 laikraščių, kitų spaudinių lankstymas, rūšiavimas;
laikraščių ir žurnalų pardavimas;
 pašto ir įstaigos pasiuntinio darbai;
 prekių kainų žymėjimas;
 smulkių ir lengvų prekių priėmimas, skaičiavimas,
rūšiavimas ir pakavimas;
 etikečių ant įvairių gaminių, pakų klijavimas;
 lengvi gaminių surinkimo, rūšiavimo darbai rankomis (kojinių, pirštinių porų surinkimas, jų sudėjimas į dėžutes pagal rūšis ir pan.), raištelių vėrimas į
avalynę;
 popieriaus, kartono ir jų gaminių klijavimas klijais,
neturinčiais pavojingų medžiagų;
 lengvi pagalbiniai darbai įvairių smulkių prekių
kioskuose, parduotuvėse, spaudos kioskuose;
 smulkių gaminių valymas, blizginimas nenaudojant
kenksmingųjų medžiagų;
 smulkūs remonto darbai (siuvimas, klijavimas ir
pan.);
 žaislų aprengimas drabužiais, žaislų valymas, pakavimas;
 švarių skalbinių rūšiavimas ir pakavimas skalbyklose;
 stalų serviravimas (servetėlių, indų su prieskoniais
dėliojimas ir pan.), stalų valymas;
 naudotų indų ir įrankių rinkimas į vežimėlius ir
vežimas į indų plovyklą;
 aikščių, skverų valymas (vasarą) ir gėlynų aikštėse,
skveruose priežiūra;
 tvorų, suolelių, vaikų žaidimui skirtų įrenginių dažymas teptuku lauke nenaudojant dažų, kurių sudėtyje
yra pavojingų cheminių medžiagų;
 darbas asmens sveikatos priežiūros įstaigos registratūroje (asmens ligos kortelių, laboratorinių tyrimų
rezultatų išrašų išnešiojimas);
 pagalbiniai knygų išdavimo darbai bibliotekoje;
 patalpų (išskyrus tualetus) valymas vaikų ugdymo,
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maitinimo įstaigose;
 teatro, muzikiniai ar kiti renginiai, reklamos ar visuomenės informavimo priemonių (radijo, televizijos)
įrašai, garso ar vaizdo įrašai, foto- ar filmų sesijos ar
peržiūros, neturintys neigiamo poveikio dorovei;
 drabužių ir kitų prekių demonstravimas.

informacijai apie sveikatą ir saugą darbo vietose bei pasirengę imtis savisaugos priemonių. Jauni žmonės turi būti
supažindinami su DSS reikalavimais prieš jiems pradedant
dirbti. Viena pagrindinių sričių, susijusių su darbo vietos
saugumu, — darbdavių ir jaunų darbuotojų supratimas
apie galimus pavojus ir jų prevencija.

Šaltiniai, kuriuose galima rasti daugiau informacijos:
 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos
įstatymas;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl
asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos
patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą
nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų
dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin. 2003, Nr. 13–502).

Jaunų darbuotojų sauga ir sveikata (keletas ES statistikos duomenų)
Maždaug 43 milijonus 25 ES valstybių narių darbuotojų
sudaro 15–29 metų amžiaus asmenys, iš kurių 5 milijonams darbuotojų — mažiau nei 20 metų (2004 m. Darbo
jėgos apklausa).
Kasmet darbe žūsta maždaug 430 jaunesnių nei 25 metų
amžiaus Europos darbuotojų (Europos nelaimingų atsitikimų darbe statistikos skyriaus, Eurostato, 2002 m. 15 ES
šalių duomenys).
Europos 18–24 metų amžiaus darbuotojai kasmet darbe
patiria apie 714 000 nelaimingų atsitikimų, dėl kurių
prarandama 3 ar daugiau darbo dienų (o tai sudaro maždaug 16 proc. bendro nemirtinų nelaimingų atsitikimų
darbe skaičiaus (ENAD, Eurostato, 2002 m. 15 ES šalių
duomenys).
18–24 metų amžiaus grupėje 100 000 darbuotojų nemirtinų nelaimingų atsitikimų darbe rodiklis yra maždaug
40 proc. didesnis už visos darbo jėgos nelaimingų atsitikimų darbe rodiklį. Toks reiškinys pastebimas visuose
ekonominės veiklos sektoriuose (Eurostatas: http://epp.
eurostat.cec.eu.int/ Gyventojai ir socialinės garantijos/
Sveikata).
Jauniausio amžiaus grupės (15–24 metų) darbuotojai dažniausiai dirba fizinių jėgų reikalaujantį darbą
(EWCS2000/ Amžius ir darbo sąlygos ES, EFWC, 2003
m.).
Dirbti labai greitai ir per trumpus terminus dažniau
tenka jauniems darbuotojams. Palyginti su vidutiniu darbuotoju, jauniems darbuotojams yra didesnė tikimybė
atlikti pasikartojančius judesius ir trumpas pasikartojančias užduotis bei darbo vietoje patirti aukštos temperatūros poveikį. Jaunus darbuotojus darbo vietoje taip pat
gali veikti didelis triukšmas ir vibracija (ESWC, ESWC
1995 m. ir 2000 m. Prevent atliktos apklausos rezultatų
duomenys, http://www.eurofound.eu.int/working/surveys/index.htm).

Kompetentinga įstaiga, konsultuojanti jaunų asmenų
klausimais:
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija,
tel. 8~5 265 01 93, faksas 8~5 213 97 51
el. paštas Kristina@vdi.lt (Darbo higienos skyrius),
anton@vdi.lt (Darbo teisės skyrius).
Savarankiško darbo užduotis:
Remdamiesi pateikta medžiaga sukurkite trumpą
atmintinę apie tikslinės grupės dalyvių įsidarbinimą.
Pažymėkite Savarankiško darbo dienoraštyje.
3.3.1.2. Darbuotojų saugumas ir sveikata4 (1 val.)
Pernelyg daug jaunų žmonių susižaloja darbe. Europoje 18–24 metų amžiaus darbuotojams tikimybė darbe
patirti nemirtiną nelaimingą atsitikimą yra maždaug 50
proc. didesnė, negu kitų amžiaus grupių darbuotojams.
Reikia pabrėžti, kad kuo jaunesni darbuotojai, tuo
didesni rizikos faktoriai, ypač tuomet, kai tai liečia jaunus
asmenis, neturinčius 18 metų.
Jauni darbuotojai labiausiai pažeidžiami tose darbo
vietose, kuriose yra nepakankamas dėmesys darbuotojų
saugai ir sveikatai (DSS). Jiems gali stigti patirties, fizinio ir psichologinio brandumo bei žinių apie sveikatos
ir saugos problemas, gali stigti įgūdžių ir mokymų. Jauni
darbuotojai gali nežinoti, ką privalo daryti jų darbdavys, ir
kokios yra jų teisės bei pareigos. Be to, jiems gali pritrūkti
drąsos kalbėti apie iškilusias DSS problemas. Darbdaviai
savo ruožtu gali neatsižvelgti į jaunų darbuotojų pažeidžiamumą, jų tinkamai neapmokyti, nesuteikti priežiūros
ir apsaugos priemonių bei paskirti atlikti netinkamą darbą.
Jaunų žmonių pažeidžiamumas yra svarbus patiems jauniems darbuotojams, jų darbdaviams ir priežiūros darbuotojams, priimantiems DSS ir švietimo sričių sprendimus
bei politikos formuotojams. Visi privalome pasirūpinti,
kad jaunų žmonių darbinio gyvenimo pradžia būtų saugi
ir sveika.
Daugelio nelaimingų atsitikimų ir jauniems darbuotojams kylančių sveikatos problemų būtų galima išvengti.
Supažindinti su galimais pavojais jauni žmonės yra imlūs
6 http://osha.vdi.lt/PDF/jaunimas/LT_Info_pack.doc

Su jaunais žmonėmis susiję pažeidžiamumo veiksniai
Jauniems žmonėms dažnai trūksta patirties ir jie nežino
savo vaidmens darbo vietoje bei nėra susipažinę su jais
supančia aplinka. Jie gali būti fiziškai arba psichologiškai mažiau pasirengę atlikti tam tikras užduotis. Neturėdami patirties, jie prasčiau negu vyresni darbuotojai gali suvokti galimų
nelaimingų atsitikimų arba sveikatos sutrikimų riziką, todėl
gali skirti nepakankamai dėmesio DSS problemoms. Ir net
suvokdami riziką jie gali nepajėgti imtis tinkamų veiksmų.
Jauniems žmonėms gali trūkti įgūdžių ir jie gali būti
nepakankamai apmokyti atlikti paskirtą darbą. Jie gali
nežinoti tiek darbdavių pareigų, tiek jų pačių teisių bei atsakomybės. Be to, jauniems žmonėms gali pritrūkti drąsos
kalbėti apie DSS problemas arba jie gali norėti pasipuikuoti, kad sugeba atlikti pavestas užduotis.
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Su darbdaviais susiję veiksniai
Darbdaviai savo ruožtu gali nesuvokti, kad jauni žmonės darbo vietoje yra ypač pažeidžiami, nes nėra visiškai
subrendę, jiems trūksta patirties ir supratimo apie DSS
klausimus. Jie gali jauniems darbuotojams patikėti atlikti
jų sugebėjimų neatitinkantį darbą. Darbdaviai gali neapmokyti, nesuteikti atitinkamų instrukcijų, neprižiūrėti
(jauniems žmonėms to gali reikėti labiau negu vyresniems
darbuotojams).
Ką gali jaunas žmogus nuveikti dėl savo saugumo?
Įrodyta, kad jauni darbuotojai yra imlūs informacijai
apie sveikatą bei saugą darbo vietose ir yra pasirengę imtis
savisaugos priemonių, jei žino, kokie gali grėsti pavojai ir
kur ieškoti pagalbos. Antra vertus, jauni darbuotojai labiau
domisi sveikatos ir saugos klausimais ir, jei apie tai turi
žinių, labiau linkę vadovautis gera praktika, negu vyresni
darbuotojai. Keli patarimai jaunuoliams:
 naudotis tinkamomis apsaugos priemonėmis ir dėvėti tinkamą aprangą;
 sužinoti, ką daryti avarijos atvejais;
 pranešti apie bet kokius nelaimingus atsitikimus;
 atkreipti dėmesį į ankstyvus problemos požymius;
 vadovautis gautais patarimais ir nurodymais;
 bendradarbiauti su darbdaviais DSS klausimais ir
laikytis saugos procedūrų, norint apsaugoti save ir
savo bendradarbius.
Be to, jauniems darbuotojams dažnai yra sunku atvirai
kalbėti apie problemas arba atsisakyti
 dirbti, jei darbdavys į potencialius pavojus žiūri pro
pirštus.
 Patariamai jauniems darbuotojams:
 klauskite, jei kažko nežinote;
 sužinokite savo teises ir kur ieškoti pagalbos;
 nesiimkite jokios užduoties, kol nebuvote tinkamai
apmokyti;
 drąsiai kalbėkite apie iškilusią problemą.
Speciali asmenų iki 18 metų teisinė apsauga
Rizikos vertinimas turi būti atliktas iki tos dienos, kai
jaunuoliai pradeda dirbti, ir atsižvelgta į šiuos dalykus:
darbo vietą, fizikinius, biologinius ir cheminius veiksnius,
darbo įrenginius ir jų naudojimą, darbo procesus, veiksmų
ir darbo organizavimą, mokymą ir instruktažą.
Paprastai asmenims iki 18 metų NETURI būti leidžiama dirbti, jeigu:
 viršijamos jų fizinės ar protinės galimybės;
 naudojamos nuodingos ar vėžį sukeliančios medžiagos;
 veikia spinduliuotė;
 yra itin didelis karštis, triukšmas ar vibracija;
 jei darbas susijęs su rizika, apie kurią jie dėl savo
trūkstamos patirties, nepakankamų žinių ar dėmesio
saugai negali žinoti arba kurios negali išvengti.
Asmenys, jaunesni nei 18 metų, bet vyresni nei privalomojo mokslo baigimo amžiaus, anksčiau minėtus darbus
gali dirbti tik išimtiniais atvejais, jeigu:
 šis darbas yra būtinas jų profesiniam pasirengimui;
 dirbama prižiūrint kompetentingam asmeniui;
 rizika yra sumažinta iki minimalios.

Jauniems darbuotojams nereikėtų leisti dirbti, jeigu
darbe yra didelė rizika, nors ir buvo imtasi visų priemonių
ją sumažinti.
Mokymas
Mokoma turi būti apie:
 konkrečius su jų darbu susijusius pavojus;
 bendrus pavojus visose darbo vietose;
 ką turi daryti jauni žmonės, kad apsisaugotų;
 ką turi daryti jauni darbuotojai, jei mano, kad kažkas
yra nesaugu;
 kur kreiptis patarimo;
 ką daryti, jei įvyksta nelaimingas atsitikimas arba
būtina pirmoji pagalba;
 jaunų darbuotojų pareigą bendradarbiauti su darbdaviais saugos klausimais.
Priežiūra
Jauniems darbuotojams labiau nei suaugusiems asmenims be mokymų gali prireikti ir priežiūros. Tai aktualu
darbo praktiką arba stažuotes atliekantiems jaunuoliams
bei pradedantiems darbuotojams.
Darbdaviai privalo:
 įvertinti priežiūros poreikius;
 pasirūpinti, kad prižiūrėtojai būtų tinkamai susipažinę su rizikos ir prevencijos priemonėmis, susijusiomis su jaunais žmonėmis.
Darbdaviai ir prižiūrėtojai privalo rūpintis jaunų
žmonių DSS:
 darbdaviai turi jauniems darbuotojams suteikti kokybiškas darbo vietas, kuriose jie jaustųsi saugiai;
 darbdaviai ir prižiūrėtojai privalo žinoti, kokie pavojai gresia jauniems žmonėms, kaip jie kyla ir ką reikia
daryti;
 darbdaviai, vertindami riziką, privalo atsižvelgti į
jaunus darbuotojus ir imtis tinkamų priemonių jiems
apsaugoti (atsižvelgdami į jaunų žmonių nedidelę turimą patirtį, įgūdžius ir pan., tinkamai skirti
užduotis);
 darbdaviai turi pasirūpinti, kad visiems jauniems
ir naujiems darbuotojams būtų suteiktas įvadinis
mokymas ir priežiūra, galbūt paskyrus poroje dirbti
jauną darbuotoją ir vyresnio amžiaus vadovą.
Kontroliniai klausimai:
1. Kas tai yra DSS ir kodėl tai svarbu?
2. Ką apie DDS turi žinoti įsidarbinantis jaunuolis?
Savarankiško darbo užduotis:
Įvertinkite ir pažymėkite Savarankiško darbo dienoraštyje (ir visose kitose užduotyse), kokios galimos pasekmės
už juridinius bei DDS pažeidimus už darbo praktiką
atsakingam pareigūnui.
3.3.2. DARBAS PAGAL „PATIRTIS PER DARBINĘ VEIKLĄ“ MODULĮ
Darbo pagal modulį „Patirtis per darbinę veiklą“ teorinių klausimų analizei ir užduotims atlikti rekomenduojama skirti 16 valandų auditorinio darbo ir 26 savarankiško
darbo valandas.
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Ši dalis skirta metodiniams nurodymams, kaip perteikti norimą informaciją tikslinei grupei, formuoti jaunų
žmonių esminius, situacinius įgūdžius, supažindinti su
įsidarbinimo procedūra, darbuotojo teisėmis ir pareigomis
bei adaptacijos naujoje darbo vietoje sunkumais. Tam reikia individualių pareigūnų vadovavimo grupėms įgūdžių.
Esminiai grupinio darbo principai yra nurodyti „Grupinio
informavimo ir profesinio orientavimo“ modulio medžiagoje. Papildomai pateikiamos užduotys individualiam
pareigūnų darbui, ugdant minėtus įgūdžius. Pareigūnai,
įsisavindami užduočių atlikimą, asmeniškai patirdami,
kokia darbo grupėje forma labiausiai priimtina, patys
dalyvauja grupiniame darbe.
Šios dalies grupinio darbo forma pasirinkta taip, kad
būtų galima taikyti kuo įvairesnius grupinio darbo metodus, suteikti galimybę tikslinei grupei gauti informaciją ne
tik iš pareigūno, bet ir iš grupės dalyvių.
Siūloma temos dėstymo metodika nėra privaloma, ji yra
rekomendacinio pobūdžio. Remdamiesi savo praktika ir atsižvelgdami į grupės darbą, galite inicijuoti kitokias diskusijas
ir siūlyti kontekstą atitinkančius vaidmenų žaidimus.
Kontroliniai klausimai tinka tiek pareigūnui įsisavinant
dėstomą temą, tiek ir vėliau vadovaujant grupėms.
Padalomoji medžiaga įteikiama kiekvienam tikslinės
grupės dalyviui susirinkimo pabaigoje.
3.3.2.1. Vidiniai asmenybės konfliktai (1 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Susirinkimo pradžioje suformuluokite klausimą: ar
grupės dalyviai patiria vidinį diskomfortą, ar būna situacijų, kuriose sunku priimti sprendimus bei apsispręsti?
Aptarkite, kokios priežastys lemia tokias situacijas — vidinės ar išorinės?
Kokie būdingiausi vidiniai konfliktai tarp grupės dalyvių?
Pristatykite teorinę dalį.
Bendrai įvertinkite, kokie vidiniai konfliktai gali turėti
didžiausios įtakos pradedant darbinę veiklą.
Aptarkite, kokios priemonės galėtų sumažinti vidinį
konfliktiškumą.
Pasiūlykite grupės dalyviams pradėti rašyti dienoraštį,
kuriame, remdamiesi savistaba bei aplinkinių žmonių
teikiama informacija, įvertintų jiems būdingus vidinius
konfliktus. Tai padėtų išsiaiškinti pagrindinius konfliktus,
kuriuos būtų galima sąmoningai spręsti. Šis dienoraštis
pravers ir nagrinėjant kitas temas.
Padalomoji medžiaga Nr. 1
Kontroliniai klausimai:
1. Kokios pagrindinės priežastys, sukeliančios vidinius konfliktus?
2. Kuo gali padėti dienoraščio pildymas?
3. Subjektyviai įvertinkite, kiek viduje esate konfliktiški.
Savarankiško darbo užduotis:
Prieš šios temos dėstymą įvertinkite, kokie vidiniai konfliktai yra būdingi tikslinės grupės dalyviams. Stebėdami
grupės narius palyginkite, kiek įžvalgos šiuo klausimu
pasitvirtino.

3.3.2.2. Socialinis suvokimas (1 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Paklauskite, į ką, sutikus nepažįstamą žmogų, pirmiausia atkreipiamas dėmesys.
Kiek grupės dalyviai vadovaujasi stereotipais, kokie
dažniausiai pasitaikantys stereotipai? Aptarkite, koks yra
darbdavys? Policininkas? Seimo narys? Iš įkalinimo vietos
grįžęs žmogus? Kaip stereotipai lemia bendravimą?
Pristatykite socialinio suvokimo temą ir suvokimo klaidas.
Kaip pasireiškia kiti paminėti suvokimo efektai?
Didelėmis raidėmis ant lentos užrašykite pagrindinius
bendravimo principus: EMPATIJA, AUTENTIŠKUMAS,
AKCEPTACIJA ir aptarkite, kodėl jie tokie svarbūs bendraujant.
Pratimas: suskirstykite grupę poromis. Apie 5 minutes
poros tarpusavyje turi aptarti, kieno atžvilgiu lengviausia
ir sunkiausia būti empatiškam, iki kokios ribos galima
būti empatiškam kitų žmonių atžvilgiu? Grupėje aptarkite
porose nagrinėtus klausimus.
Pratimas: suskirstykite dalyvius į grupeles po 3–4 žmones.
Maždaug 10 min. grupelės turi aptarti pateiktus klausimus.
Pratimo tikslas yra įvertinti, ar paminėtiems asmenims
grupės dalyviai galėtų jausti empatiją. Jei ne, tai kuo konkrečiau pažymėkite priežastis.
 Vyras, kaltinamas nepilnamečių tvirkinimu.
 Jauna netekėjusi nėščia moteris, pasiryžusi abortui.
 Septyniolikmetis, prisipažįstantis apie savo homoseksualumą.
 Jauna narkomanė.
 Vidutinio amžiau vyras, kuris girdi „keistus balsus“.
 Moteris, kuri praneša apie ketinimą nusižudyti.
 Turtingas verslininkas, kuris nemato savo gyvenimo
prasmės.
Grupėje aptarkite, kuriose situacijose sunkiausia būti
empatiškam.
Padalomoji medžiaga Nr. 2
Kontroliniai klausimai:
1. Kodėl suvokimo procese tokia svarbi akceptacija?
2. Kodėl suvokimo procesas toks svarbus bendraujant?
3. Kokias žinote suvokimo klaidas?
Savarankiško darbo užduotis:
Pabandykite įvertinti, adekvačiai suvokti nepažįstamą
žmogų ir paprašyti jo paslaugos, pvz.: gauti patarimą,
trumpai papasakoti apie savo miestą ir t. t. Grupėje
sugalvokite galimas užduotis, kurios neįžeistų jūsų pasirinkto asmens.
Užduoties pavyzdys — paprašykite, kad nepažįstamasis
pakomentuotų frazę: „Kur atsiveria sielos akys, regėjimas
tampa bejėgis“. (Publius Syrus)
3.3.2.3. Kūno kalba (1,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Šią temą galima pristatyti nebūtinai pagal siūlomą
eiliškumą, ją galima pristatyti ir po tarpasmeninio bendravimo temos.
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Paprašykite grupės pasakyti, kuo remiantis galima
susidaryti pirmą įspūdį. Ant lentos užrašykite pagrindinius
pasisakymus. Paprašykite balsavimo būdu pagal svarbą
išrikiuoti ant lentos užrašytas pastabas.
Pristatykite temą „Kūno kalba“.
Pratimas: išsirinkite 4–5 grupės žmones, kurie turės
po vieną įeiti į auditoriją ir pademonstruoti tam tikrą savo
pasirinktą emociją ar vaidmenį. Grupės nariai turi individualiai pasižymėti, ką tai reiškia. Po visų pasirodymų aptarkite, kiek tiksliai emocijos ar vaidmenys buvo atpažinti.
Kurie kūno kalbos elementai yra lengviausiai atpažįstami, kurie — patys informatyviausi?
Į kokius įvaizdžio elementus darbdaviai kreipia didžiausią dėmesį? Kaip reikia prisistatyti, kad paliktumėte
maksimaliai palankų prisiminimą?
Pratimas: nekalbėdami, bet remdamiesi kokiu nors
jums priimtinu kūno kalbos elementu grupės narius
suskirstykite į 4 pogrupius. Kai grupė bus išskirstyta, įvertinkite, kiek pasirinkimo požymiai atitiko visą pogrupį.
Padalomoji medžiaga Nr. 3
Kontroliniai klausimai:
1,.Kiek informatyvi ir kontroliuojama kūno kalba?
2. Koks jūsų kūno kalbos elementas yra taisytinas?
3. Kaip išmokti kontroliuoti kūno kalbą?
Savarankiško darbo užduotis:
Pasistenkite visą savaitę po pusė dienos remdamiesi
nurodytomis temomis atidžiai stebėti aplinkinius
žmones.
Stebėti žvilgsnius.
Rankų ir plaštakų judesius.
Lūpas: sustorėja, suplonėja, keičia spalvą, tampa asimetriškos. Atmeta, protestuoja, niekina, mėgaujasi.
Burną: asimetrija, įsitempimas, paniurimas, šypsena.
Veido odos spalvą. Atrasti bent penkis atspalvius.
Kvėpavimą; kuria vieta, tankis, pauzės, kitimas.
Balsą: aukštis, tembras, greitis, garsumas.
Dieną kalbėkite kuo mažiau.
Atspindėkite kito žmogaus laikyseną.
Priderinkite savo kalbą prie pašnekovo.
Su nemėgstamu žmogumi užmegzkite kontaktą, palaikykite harmoningą pokalbį.
3.3.2.4. Tarpasmeninis bendravimas (0,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Grupės susirinkimą pradėkite klausdami, kas tai yra
bendravimas, ar visose situacijose jis yra toks pats, kuo
skiriasi.
Toliau trumpai pristatykite, kas tai yra dalykinis bendravimas, kodėl jis svarbus grupės dalyviams.
Ant lentos nupieškite dalykinio bendravimo schemą. (1
priedas)
Paklauskite, ar grupės dalyviai yra atsidūrę tokiose situacijose, kai jiems pritrūko dalykinio bendravimo įgūdžių.
Kitas klausimas: kokių sunkumų kyla bendraujant su
kitais žmonėmis?
Paklauskite grupės, ar bendraudami dalykiniais klau-

simais jie elgiasi pagal kokią nors numatytą schemą, ar
ruošiasi susitikimui, numato jo eigą?
Padalomoji medžiaga Nr. 4
Kontroliniai klausimai:
1. Kodėl negalima vienu metu daryti kelių darbų?
2. Kokie veiksmai atliekami orientacinės fazės metu?
3. Kuris iš bendravimo etapų svarbiausias?
Savarankiško darbo užduotis:
Įvertinkite, kokią įtaką dalykinio bendravimo etapų
paisymas gali turėti grupinės diskusijos metu. Trumpai,
vertindami tik jo eigą, aprašykite nevykusį paskutinį
pasitarimą.
3.3.2.5. Komunikacija bendravime (1 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Pateikite grupei klausimą, ar sunku suformuluoti aiškų
prašymą, kai situacija vertinama nevienareikšmiškai, —
žinoma, kad tai, ko norime paprašyti, pašnekovas vertina
labai skeptiškai. Kaip tokioje situacijoje elgtųsi grupės
dalyviai?
Pristatykite komunikacijos proceso etapus. Ant lentos
nupieškite komunikacijos proceso schemą. (2 priedas)
Grupę supažindinkite su žinios vertinimo 4 aspektais.
Kiekvieną aspektą aptarkite.
Pratimas: žinios įvertinimo pratimas.
Perskaitykite 11 teiginių. Paprašykite įvertinti kiekvieną
teiginį, pasakyti, ką jis reiškia iš tikrųjų, ir užsirašyti.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Teiginiai
Gerai, aš atsiprašau. Ko dar iš manęs norite?
Aš su ja taip nebūčiau pasielgęs.
Aš daugiau grupei nenusileisiu.
Aš daugiau niekada jiems nepadėsiu. Net paprastos
padėkos nesulauksi už viską, ką esi padaręs.
5. Žinoma, šitą pratimą galėtume pakartoti dar kartą,
nors, tiesą pasakius, man atrodo, kad visiškai neverta to daryti
6. Kiek aš besistengčiau, jam vis tiek geriau pasiseka.
7. Šitai jūs žadėjote ir praeitą kartą...
8. Ar aš, skaitydamas pranešimą seminaro metu, nemaišiau jūsų plepalams?
9. Sekasi gi žmonėms!
10. Didžiausias mūsų viršininko privalumas tas, kad jis
niekada nevėluoja išeiti iš darbo.
11. Ir vėl nėra duonos ant stalo.
Pratimo raktas — tikroji prasmė.
Nr. Teiginio prasmė
1. Įsitikinimas, kad atsiprašymo užtenka, perėjimas į
gynybą.
2. Nesutikimas su poelgiu. „Aš geresnis“ arba „aš
protingesnis“.
3. Protestas.
4. Nuoskauda.
5. Abejonė, skepticizmas.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nusivylimas.
Abejonė arba kaltinimas.
Reikalavimas. „Gal galit patylėti?“
Pavydas.
Pašaipa, ironija.
Kaltinimas dėl neatliekamų pareigų.

Aptarimo metu kiekvienas turi perskaityti savo
pažymėtą žinios aiškinimą. Kiekvieno teiginio aptarimo
pabaigoje reikia pasakyti, ką jis reiškia iš tikrųjų.
Pratimas: vaidmenų žaidimas.
Grupės dalyvius suskirstykite į grupeles po 3–4 žmones. Instrukcija: „Jums reikia informacijos apie konkrečią organizaciją: kokia valdžia, kiek moka, kokios darbo
sąlygos ir panašiai. Jūs girdėjote, kad toje organizacijoje atsirado laisva darbo vieta, į kurią jūs pagal savo kvalifikaciją
ir sugebėjimus galėtumėte pretenduoti. Toje organizacijoje
dirba jums mažai pažįstamas žmogus, su kuriuo iki šiol tik
sveikinotės susitikęs. Kaip, netyčia susitikus parduotuvėje,
gauti iš jo informacijos?“. Skirkite laiko grupelėse aptarti
galimai strategijai, atsižvelgus į dalykinio bendravimo
etapus. Parinkdami skirtingų grupelių dalyvius, suvaidinkite kelias susitikimo situacijas. Instruktuokite „atsitiktinį
pažįstamą“, kad reaguotų kaip galima natūraliau — jei
pajus, kad nenori šnekėti, tegul nesuteikia informacijos.
Analizuojant suvaidintas situacijas reikėtų akcentuoti
bendravimo etapų nuoseklumą, o ne pasiektą rezultatą (jis
gali būti ir neigiamas).
Pabaigoje supažindinkite dalyvius su komunikacijos
trukdžiais ir komunikacijos gerinimo galimybėmis.
Padalomoji medžiaga Nr. 5
Kontroliniai klausimai:
1. Kas trukdo suformuluoti aiškų pranešimą?
2. K
 aip jums atrodo, ar aplinkiniai žmonės moka
formuluoti savo mintis?
Savarankiško darbo užduotis:
Savo gerų pažįstamų ratą 10 balų sistemoje įvertinkite
pagal gebėjimą formuluoti mintis. Kokie pagrindiniai
trūkumai?
3.3.2.6. Socialiniai įgūdžiai (1 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
1.1.1 Esminiai socialiniai įgūdžiai
Supažindinkite su teorine medžiaga. Kalbant apie
esminius socialinius įgūdžius, šią temą verta susieti su
psichologiniu kontaktu bei komunikacijos procesu.
Aptarkite, kodėl kiekvienas iš įgūdžių vadinamas esminiu. Kiek šie įgūdžiai svarbūs naujoje darbo vietoje,
kiek jie iš viso reikšmingi gyvenime?
1.1.2 Situaciniai socialiniai įgūdžiai
Prisiminkite bendravimo etapus ir kiekvienam etapui
priskirkite bent po porą reikšmingų situacinių įgūdžių.
Neužmirškite, kad beveik kiekvienas veiksmas gali būti
priskirtas prie įgūdžių: mokėjimas pasakyti „ne“, klausymas, kritikos išsakymas, sprendimų priėmimas ir t. t.
Kokie patys svarbiausi situaciniai įgūdžiai darbe? Sudė-

liokite pagal svarbą.
Kokių išlavintų situacinių įgūdžių pageidauja darbdaviai?
Padalomoji medžiaga Nr. 6
Kontroliniai klausimai:
1. Ar galima ir kaip lavinti konkrečius įgūdžius?
2. Kaip įvertinti savo įgūdžių išlavinimo lygį?
Savarankiško darbo užduotis:
Bendraudami su savo artimaisiais ar gerais draugais
pabandykite sužinoti, kaip jie vertina jūsų esminius socialinius įgūdžius.
3.3.2.7. Aktyvus klausymas (1,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Iš pradžių grupės dalyviams pateikite klausimą, ką
jiems lengviau daryti — kalbėti patiems ar klausytis? Kodėl? Kartu aptarkite, kas trukdo klausytis. Vėliau atlikite
testą, aptarkite rezultatus.
Pratimas: klausymosi įgūdžių testas.
Instrukcija: jums bus pateikta trumpa metodika, kuri
kiekvienam padės įvertinti, kaip jūs mokate klausytis.
Atidžiai perskaitykite kiekvieną iš 14 teiginių ir pažymėkite
vieną iš 4 atsakymų variantų. Čia nėra nei teisingų, nei
klaidingų atsakymų, todėl pasistenkite nuoširdžiai pasirinkti atsakymo variantą. (3 priedas)
Klausymosi įgūdžių testo rezultatų aptarimas:
paprašykite, kad grupės dalyviai įvertintų savo rezultatus, prie pažymėto atsakymo parašydami balą, ir pabaigoje
susumuotų visų atsakymų balus.
Niekada — 1 Retai — 2
balas
balai

Kartais — 3
balai

Dažnai — 4
balai

Čia pateikiama subjektyvi skalė padės jums įvertinti,
kaip mokate klausytis:
15–24
Puikiai
25–34
Gerai
35–44
Neblogai
45–55
Silpnai
55 ir daugiau
Ei, ar girdite mane?
Grupę supažindinkite su pagrindiniais aktyvaus klausymosi veiksmais. Prisimindami dalykinio bendravimo
etapus aptarkite, kada kokie veiksmai labiausiai tinka.
Pratimas: klausimai.
Perskaitykite bet kokį pasirinktą tekstą, pvz., apie
automobilius. Paprašykite, kad kiekvienas dalyvis, išklausęs tekstą, ant lapo popieriaus užrašytų: po 2–3 atvirus, po
2–3 uždarus klausimus teksto autoriui, tarsi jis pats būtų
grupėje.
Pratimas: perpasakojimas.
Iš eilės kiekvienas grupės dalyvis 3–5 sakiniais papasakoja kokį nors juokingą nutikimą iš savo gyvenimo (pats
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dalyvavo ar stebėjo). Šalia sėdintis grupės dalyvis perpasakoja išgirstą tekstą. Įvertinkite, ar tinkamai buvo perpasakota, jeigu netinkamai, paprašykite dar kartą pabandyti.
Perpasakojęs išgirstą tekstą tas pats dalyvis kaimynui iš
kitos pusės papasakoja savo nutikimą. Tokiu būdu visi grupės nariai ratu būna pasakotojais ir perpasakotojais.
Pratimas: vaidmenų žaidimas.
Grupė pasidalina į poras po 2 žmones. Vieni — klausytojai, kiti — pasakotojai. Po 10 minučių dalyviai turi
pasikeisti vaidmenimis.
Užduotis dalyviui, kuris tuo metu yra klausytojas: naudojantis visais aktyvaus klausymosi veiksmais, sužinoti, ką
labiausiai mėgsta ir ko labiausiai nemėgsta pašnekovas.
Užduotis dalyviui, kuris tuo metu yra pasakotojas:
pasakoti tiek, kiek jaučia, kad yra jo klausomasi. Jei pajus,
kad jo nesiklauso, nesupranta, apie ką kalba ir kas yra
svarbu, — nepasakoti.
Rezultatų aptarimas turi vykti dviem etapais. Pirmasis
etapas: kiekvienos poros dalyvis įvertina balais, ar buvo
klausomasi, ar suprato esmę. Palyginkite kiekvienos poros
klausytojo ir pasakotojo įvertinimus: ar sutampa, jei skiriasi, tai kodėl?
Antrasis etapas — reikia aptarti, ar sąmoningai naudoti
kokio nors aktyvaus klausymosi veiksmai, kokios padarytos klaidos. Akcentuokite perpasakojimo svarbą renkant
informaciją.
Toliau supažindinkite su 12 bendravimo barjerų,
kiekvieną aptarkite, pabandykite išsiaiškinti, kodėl jis rodo,
kad yra nesiklausoma. Pabaigoje supažindinkite su pagrindinėmis gero klausymosi taisyklėmis.
Padalomoji medžiaga Nr. 7
Kontroliniai klausimai:
1. K
 urią aktyvaus klausymosi techniką jūs dažniausiai naudojate?
2. K
 okie individualūs trukdžiai kliudo išklausyti
pašnekovą?
3. K
 uo naudinga ir kada palankiausia naudoti perpasakojimą?
Savarankiško darbo užduotis:
Savaitę pasistenkite bendrauti vartodami kuo mažiau
klausimų bei naudodami alternatyvias klausymosi technikas.
3.3.2.8. Konstruktyvi kritika (1,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Pateikite klausimą: kaip dažnai susiduriama su kritika
arba neigiamu grįžtamuoju ryšiu? Kokios dažniausios
priežastys skatina kritiką? Kaip grupės dalyviai reaguoja į
kritiką? Tai klausimai diskusijai.
Pratimas: remdamiesi paminėtomis dažniausias kritiką išprovokuojančiomis priežastimis, grupėje sugalvokite
situaciją, kurioje pelnytas neigiamas grįžtamasis ryšys,
pvz., laiku neatlikta užduotis. Grupę padalinkite į 2 pogrupius, kiekviename pogrupyje išrinkite po ekspertą, kuriam
likusieji pogrupio nariai po vieną išsakys savo neigiamas
pastabas. Po vaidmenų žaidimo kiekvienas dalyvis 10 balų

sistemoje įvertina, kiek konstruktyvi buvo jo kritika. Ekspertai irgi kiekvieno kritiką įvertina 10 balų sistemoje.
Aptarkite, kokie konstruktyvios kritikos principai.
Padalomoji medžiaga Nr. 8
Kontroliniai klausimai:
1. Kaip reaguoti į nepelnytą praktikos vadovo kritiką?
2. Kokiose situacijose reikėtų atsisakyti kritikos?
Savarankiško darbo užduotis:
Parašykite laišką savo labiausiai nemėgstamam žmogui.
3.3.2.9. Konfliktai (1,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Inicijuokite diskusiją apie tai, kaip dažnai konfliktuoja
grupės nariai, kokie konfliktų sprendimo būdai bei pasekmės. Kokios dažniausios konfliktų priežastys gali iškilti
darbo vietoje? Kaip nekonstruktyvūs konfliktai gali lemti
darbo praktikos atlikimą?
Pratimas: vaidmenų žaidimas, pvz., dėl naršymo po
jūsų asmeninius daiktus. Grupėje aptarkite situaciją, vienos ir kitos pusės argumentus. Pasirinkite 2 poras, kurios
grupei stebint imituos savos pozicijos gynimą. Vėliau
grupėje aptarkite, kas trukdė išspręsti situaciją.
Supažindinkite su konflikto tema.
Kokie galimi konstruktyvūs konflikto sprendimo
būdai?
Supažindinkite su konfliktų sprendimo strategijomis.
Pratimas: grupinis konfliktas. Situacija gali būti pati
banaliausia — kažkas kažką nuskriaudė, su draugų pagalba
siekiama išspręsti situaciją. Galima atlikti vaidmenų žaidimą, galima tiesiog šią temą išnagrinėti, kokie veiksmai padėtų išvengti aktyvios konfrontacijos ir pasiekti kompromisą.
Padalomoji medžiaga Nr. 9
Kontroliniai klausimai:
1. Kokias emocijas žadina neįsiliepsnojęs konfliktas?
2. Kokios gali būti teigiamos konflikto pasekmės?
3. Kokios situacijos gali naujoje darbo vietoje išmušti
iš vėžių grupės dalyvius?
Savarankiško darbo užduotis:
Prisiminkite situaciją, kai jūs praradote savitvardą ir kilo
konfliktinė situacija. Aprašykite, kaip dabar vertinate
tą situaciją. Ar buvo galimybė išvengti konflikto? Kaip
pasielgtumėte dabar?
3.3.2.10. Stresas (1,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Paklauskite, kokios, grupės manymu, situacijos kelia
vidinę įtampą ir nerimą? Kaip grupės dalyviai atpažįsta,
kad kyla stresinė situacija?
Pratimas: išdalinkite polinkio stresui lapus, juose nurodytą testo pildymo instrukciją. (4 priedas)
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Užpildžius testą ant lentos reikia parašyti, kaip vertinti
testo rezultatus.
I stulpelis
a)
c)
e)
g)
i)
I stulpelio suma:

II stulpelis
b)
d)
f)
h)
j)
II stulpelio suma:

55 + I stulpelio suma = dalinė suma.
Dalinė suma – II stulpelio suma = didžioji suma.
Didžioji suma / 10 = polinkis stresui.
Daugiau kaip 0,7 = didesnis už statistinę normą.
Kuo didesnė suma, tuo labiau priklausoma A tipo
žmonėms. Jiems būdinga:
 skubėjimas: kuo daugiau nuveikti per trumpesnį laiką, sunku laukti, neatsipalaiduoja, dirba kelis darbus;
 agresyvus lenktyniavimas: gyvenimas — varžybos;
 priešiškumas: frustracija, nepasitikėjimas skatina kitų
priešiškumą.
Aptarkite streso požymius, pasekmes. Kokios situacijos
kelia stresą darbe, kokiomis priemonėmis galima kontroliuoti tas situacijas.
Supažindinkite su streso valdymu, orientuojantis į problemos sprendimą, bei sisteminiu racionalizacijos procesu,
pervertinus stresines situacijas. Supažindinkite su kitais
streso įveikimo būdais.
Padalomoji medžiaga Nr. 10
Kontroliniai klausimai:
1. Kokios nuolatinės streso būsenos pasekmės?
2. Suformuluokite galimas streso priežastis, kai atliekama darbinė praktika.
3. K
 okiomis priemonėmis galima atsispirti aplinkoje
tvyrančiai įtampai?
Savarankiško darbo užduotis:
Savaitę stebėkite, kokios situacijos kelia jums įtampą.
Fiksuokite aplinkybes, dalyvius, kylančias neigiamas
emocijas bei jūsų reakcijas. Pabandykite rasti kitokią
stresinių situacijų interpretaciją.
3.3.2.11. Pasitikėjimo savimi įgūdžiai (1,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Pradžioje trumpai dalyvius supažindinkite, kodėl nagrinėjamas pasitikėjimo savimi klausimas.
Paprašykite grupės dalyvių apibrėžti, ką reiškia būti
pasitikinčiu savimi, kuo tai pasireiškia. Remdamiesi grupės
dalyvių pasisakymais, ant lentos užrašykite pagrindinius
teiginius.
Apibendrinkite, kodėl svarbu pasitikėti savimi, kokios
reikšmės tai turi savęs vertinimui, bendravimo ir sprendimų kokybei.
Pratimas: paprašykite dalyvių sugalvoti atvejų, kada
vertėtų pasitikėti savimi, kokie galimi nepageidaujami

rezultatai, jei tose situacijose trūksta pasitikėjimo. Grupės
dalyviai savarankiškai arba vadovo padedami turi sugalvoti
konkrečių atvejų, iliustruojančių dažniausiai pasitaikančias
situacijas:
 apginti save ir savo teises;
 įpareigoti ką nors pakeisti trukdantį elgesį;
 pasakyti „ne“ tam, ko tu nenori daryti;
 išreikšti nepopuliarų požiūrį ar sprendimą;
 pradėti/nutraukti nepageidaujamą dialogą;
 adekvačiai sureaguoti į kritiką.
Pratimas: grupės dalyviai turi sąžiningai įvertinti, kaip
jie elgtųsi žemiau pateikiamoje situacijoje:
„Jūs skaitykloje bandote atlikti sudėtingą užduotį. Laiko
turite mažai, labai daug kas priklauso nuo užduoties įvykdymo. Prie gretimo stalo sėdintys du žmonės jums trukdo
susikaupti — jie labai garsiai diskutuoja apie vakar įvykusias krepšinio varžybas“.
Kaip elgtųsi kiekvienas grupės dalyvis, kodėl? Paprašykite, kad kiekvienas dalyvis konkrečiai suformuluotų savo
pasisakymą.
Paklauskite, kaip galima būtų elgtis, siekiant laiku įvykdyti užduotį ir išvengti neigiamų emocijų?
Kartu aptarkite, koks minėtoje situacijoje labiausiai
tinkamas elgesio variantas.
Supažindinkite grupę su pasitikėjimo savimi taktikomis, kai pasirenkamas tinkamas elgesys ir formuluotės.
Pratimas: paprašykite grupės narių prisiminti situacijas iš savo gyvenimo, kai jiems pritrūko pasitikėjimo
savimi ir vėliau jie dėl to gailėjosi. Skirkite laiko, kad jie ant
popieriaus lapo užrašytų situacijos esmę, tuo metu atliktus
veiksmus, pasekmes ir dabar įsivaizduojamą taktiką ir
veiksmus.
Situacijų analizės metu galima grupėje įvertinti naujai
pasirinktą taktiką arba vaidmenų žaidimais imituoti situaciją bei aptarti pasiektą rezultatą — ar naujai pasirinktas
elgesio modelis davė palankesnį, laukiamą rezultatą.
Pabaigoje reikėtų pažymėti, kokie svarbūs pasitikėjimo
savimi ugdymo dalykai.
Padalomoji medžiaga Nr. 11
Kontroliniai klausimai:
1. Kokiose darbinėse situacijose gali prireikti pasitikėjimo savimi?
2. Kaip ugdyti pasitikėjimą savimi?
Savarankiško darbo užduotis:
Prisiminkite žmones ar aplinkybes, kada jums pritrūksta
pasitikėjimo. Susitikite su tais žmonėmis ar sąmoningai
sukurkite tokias aplinkybes. Pasiruoškite situacijai, numatykite elgesio būdus ir įvertinkite jų efektyvumą, kaip
pasikeitė jūsų savijauta.
3.3.2.12. Profesiniai įgūdžiai (0,5 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Aptarkite, kokių profesinių įgūdžių reikės jūsų pasirinktoje konkrečioje darbo vietoje. Numatykite, kokie veiksmai gali padėti ugdyti pasirinktos profesijos ir
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specialybės keliamus įgūdžius. Paprašykite grupės dalyvių
įvertinti savo gebėjimus bei įgūdžius ir tai, kiek jie atitinka
pasirinktą profesiją. Kuo pasirinktos profesijos specialistas
pranašesnis už pasirinkusįjį?

nariai turi susėsti į vieną eilę ir, kai įeina išsiųstasis, visiškai
nekreipti į jį dėmesio. Vėliau kiekvienas išsiųstasis dalyvis
pasisako, kaip jautėsi, kiek sąmoningai kontroliavo savo
veiksmus. Grupės dalyviai pasidalina savo įspūdžiais.

Kontroliniai klausimai:
1. K
 okius profesinius įgūdžius galima įvardinti kaip
universalius?
2. K
 okią profesiją dar galėtumėte pasirinkti su savo
profesiniais įgūdžiais?

Padalomoji medžiaga Nr. 12
Kontroliniai klausimai:
1. Į ką galima būtų kreiptis, kas padėtų greičiau adaptuotis naujoje darbo vietoje?
2. Kokias asmenines savybes reikėtų ugdyti, siekiant
pasiruošti nenumatytiems pokyčiams?
3. Kokių konkrečių įgūdžių ugdymas sumažintų
adaptacinius sunkumus?

Savarankiško darbo užduotis:
Internete suraskite reikalavimus savo pasirinktos specialybės kvalifikacijai. Sudarykite būtinų profesinių įgūdžių
sąrašą.
3.3.2.13. Įsidarbinimo procedūros (1 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Su grupe aptarkite, kokie pagrindiniai sėkmingo įsidarbinimo kriterijai. Kokias procedūras ir kokius dokumentus
reikia sutvarkyti, kad nekiltų formalių problemų? Ką tikslinės grupės dalyviai žino apie savo teises ir pareigas? Kaip
supranta materialinę atsakomybę darbe?
Pratimas: grupę padalinkite į 2 dalis. Kiekvienas
pogrupis turi suformuluoti klausimus darbdaviams, į kuriuos įsidarbindami turi būtinai gauti atsakymus. Grupėje
aptarkite gautus rezultatus. Galimas vaidmenų žaidimas
„Pirmasis susitikimas su darbdaviu“. Tam reikėtų kelių
porų, kuriose būtų darbdavys ir įsidarbinti norintis žmogus. Vėliau grupėje turėtų būti aptartas pirmasis susitikimas bei įsidarbinančiojo veiksmai.
Padarykite šio modulio 1.1. dalies savarankiško darbo
užduotyje sukurtos trumpos atmintinės jaunuoliams
kopijų ir padalinkite.
Kontroliniai klausimai:
1. Kokių sunkumų gali kilti įsidarbinant?
2. Kokių dokumentų reikia įsidarbinant?
Savarankiško darbo užduotis:
Sudarykite konkrečių tikslų planą, ką norite pasiekti darbo praktikos metu ir kokiomis priemonėmis bei būdais
to sieksite.
3.3.2.14. Adaptacija naujoje darbo vietoje (1 val.)
Medžiagos teikimo tikslinei grupei metodika
Pradėkite nuo klausimo, kaip grupės dalyviams sekasi
prisitaikyti prie pasikeitusių sąlygų. Kokių kyla sunkumų,
kokia savijauta? Kokius veiksmus atlieka, kad pagerintų
savo savijautą?
Po to reikia sužinoti, kokius potencialius sunkumus darbinės praktikos metu numato naujoje darbo vietoje. Ko tikisi
iš praktikos vadovo, kuo jis galėtų palengvinti prisitaikymą?
Pratimas: išrinkite grupėje 2–3 dalyvius ir paprašykite
išeiti iš auditorijos. Vėliau jie turi ateiti po vieną. Grupės

Savarankiško darbo užduotis:
Prisiminkite ir aprašykite situaciją, kai buvo labai sunku
prisitaikyti. Kokios priežastys ir kokie galimi veiksmai
galėjo palengvinti situaciją?
3.3.3. DARBO PRAKTIKOS ORGANIZAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Šios dalies teorinių klausimų analizei ir užduotims atlikti rekomenduojama skirti 6 valandas auditorinio darbo
ir 10 savarankiško darbo valandų.
3.3.3.1. Konkrečių darbo vietų paieška (1,5 val.)
Konkrečių darbo vietų paieška yra sudėtinga, kadangi
visuomenėje egzistuoja neigiamas požiūris į žmones, turėjusius problemų su teisėtvarka. Dar sudėtingesnė paieška
tampa, kai kalbama apie jaunų žmonių (iki 18 metų)
įdarbinimą, kadangi įstatymiškai šios kategorijos darbo
pobūdžiui bei intensyvumui keliami dideli reikalavimai
ir darbdaviai vengia papildomų problemų. Antra vertus,
yra tokių organizacijų, kuriose jau sutvarkyta jaunuolių
įdarbinimo sistema arba darbdaviai dėl savo asmeninių
savybių nusiteikia padėti rizikos grupės jaunuoliams. Deja,
kol kas nėra sukurta sistema, kuri keltų darbdavių motyvaciją rizikos grupės jaunuolių įdarbinimo klausimu.
Egzistuoja keli šaltiniai, kuriais remiantis galima
ieškoti darbo vietų:
1. NVO (nevyriausybinės organizacijos);
2. Darbo biržos;
3. Aktyvi organizacijų paieška.
Kiekvienas iš minėtų šaltinių gali padėti ieškoti darbo,
jeigu atsakingas už šią veiklą pareigūnas turėtų laiko bei
motyvacijos.
Egzistuoja nemažai NVO, kurios disponuoja informacija apie potencialias darbo vietas bei galimybes įdarbinti
jaunuolius, kadangi nuolat vykdomi arba planuojami nauji dalinai iš ES struktūrinių fondų finansuojami projektai.
Vienas iš galimų šaltinių — Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centras: http://www.nisc.lt/apie.
php . Prioritetinė NIPC veiklos sritis — Lietuvos ir kitų
šalių NVO, tarptautinėms institucijoms bei kitoms organizacijoms teikti informaciją apie Lietuvos nevyriausybinio
sektoriaus veiklą. Jų sukurta NVO duomenų bazė turi
2200 įrašų ir ją galime rasti internete.
Darbo biržos yra visuose didesniuose šalies miestuose.
Svarbiausias darbo biržų uždavinys — suteikus nemokamas
profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, informa-
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ciją apie laisvas darbo vietas, darbo ieškantiems žmonėms
padėti susirasti darbą pagal profesiją ir kvalifikaciją.
Kelios darbo biržų bedarbiams organizuojamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės yra itin svarbios,
sukuriant darbo vietas ir sudarant sąlygas paaugliams ir
jaunuoliams išbandyti savo galimybes, įvertinti pasirinktą
specialybę konkrečioje darbo vietoje.
Kauno darbo birža yra numačiusi tokias aktyvios darbo rinkos politikos priemones (http://www.ldb.lt/kaunas):
 remiamasis įdarbinimas (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, viešieji darbai, įdarbinimas subsidijuojant);
 parama darbo vietoms steigti (darbo vietų steigimo
subsidijavimas, savarankiško užimtumo rėmimas).
Būtina užmegzti glaudžius ryšius su regionine darbo
birža. Pageidautina, kad bendradarbiauti su jumis būtų
paskirtas vienas asmuo — tai leistų užmegzti tiesioginį
kontaktą ir palaikyti ilgalaikius kontaktus. Svarbu išsiaiškinti, kokia darbo pasiūla yra jūsų regione ar mieste.
Aktyvi organizacijų paieška gali būti veiksminga įvertinus regiono, apskrities ar šalies žinomus gamintojus ar
paslaugų teikėjus. Reikia surinkti kuo daugiau informacijos apie konkrečią organizaciją, jos vadovaujantį personalą,
gaminamą produkciją bei stipriąsias šios organizacijos puses. Itin svarbus asmeninis kontaktas. Siekiant šio kontakto
pageidautina su potencialiais darbdaviais susitikti asmeniškai, nespręsti pradinio etapo įsidarbinimo galimybių
telefonu. Motyvacija gali būti keleriopa: reklama visuomenėje, altruizmas, asmeniniai kontaktai, finansavimas iš
darbo biržų, naujų darbuotojų ugdymas ir jų kvietimas
pasilikti organizacijoje.
Siekdami skatinti potencialių darbdavių motyvaciją,
susisiekite su vietinės spaudos atstovais ir pabandykite įtikinti apie straipsnio, skirto darbo praktikos, skirtos rizikos
grupės jauniems žmonėms (iki 18 metų), ir ja remiantis
įgyjamos patirties svarbą kuriant saugią visuomenę, naudą
ir netgi būtinybę. Pageidautina, kad šiame straipsnyje būtų
pažymėti pozityvūs pavyzdžiai apie jau sukurtas darbo
vietas.
Ieškant darbo vietų jaunuoliams svarbu pasinaudoti
visais įmanomais šaltiniais. Pareigūno atsakomybė šiuo
atveju ganėtinai didelė, kadangi visada egzistuoja tikimybė, kad rizikos grupės jaunuolis nusižengs pakartotinai.
Siekiant išvengti nenumatytų incidentų, būtina informuoti
potencialius darbdavius apie padidintą rizikos faktorių.
Priimdamas rizikos grupės jaunuolius į darbą informuotas
darbdavys prisiima ir dalį atsakomybės.
Suradus potencialų darbdavį, reikia aptarti būsimo darbo specifiką, įdarbinimo terminus, darbo sąlygas, darbuotojo saugumą, užmokestį už darbą bei darbo arba praktikos
vadovo paskyrimą. Jeigu nepilnamečių reikalų inspekcijos
pareigūnas turi įgaliojimų, būtų tikslinga pasirašyti sutartį
apie darbo vietos suteikimą tikslinės grupės dalyviui.
Kalbant apie darbo užmokestį jaunuoliams, galimi du
variantai: apmokamas ir neapmokamas darbas. Apmokamo darbo atveju kalbama apie darbinę veiklą ir pilną
jaunuolių atsakomybę už atliekamas funkcijas su oficialiu įdarbinimu. Neapmokamo darbo atveju kalbama
apie darbo praktiką be įdarbinimo. Apmokamas darbas
subjektyviai labiau motyvuojantis, nors abiem atvejais
rezultatas tas pats — darbo patirties, profesinių įgūdžių
įgijimas ir socialinių įgūdžių ugdymas. Apmokamo darbo

privalumas — įsidarbinimo mechanizmo įsisavinimas.
Neapmokamas darbas galėtų turėti tokį patį motyvuojantį
poveikį, jeigu kalbėtume apie retas specialybes, kur reikia
ypatingų profesinių įgūdžių, ir per praktikos laiką jaunuolis ne tik nesukurtų produkto, bet dar ir galėtų padaryti
materialinės žalos, pvz., antikvarinių baldų restauracija.
Abi įdarbinimo formos priimtinos. Neapmokamo darbo
praktika praplečia darbo vietų paieškos lauką.
Kontroliniai klausimai:
1. Kokių specialybių darbo praktika galėtų būti
neapmokama ir būti motyvuojanti?
2. Kaip jaunuoliai galėtų prisidėti prie darbo vietų
paieškos?

Savarankiško darbo užduotis:
Susisiekite su konkrečia organizacija savo regione ir pasistenkite paskatinti potencialų darbdavį sudaryti galimybes vienam asmeniui atlikti darbinę praktiką. Aprašykite
gautą rezultatą, kokių sunkumų kilo ir kaip būtų galima
toliau bendradarbiauti su šia organizacija.
3.3.3.2. Darbo praktikos atlikimo sąlygos (1,5 val.)
Pirmiausia jaunuolis turi gauti kuo išsamesnę informaciją apie įmonės, kurioje rengiasi dirbti, struktūrą, savo
vietą joje, suvokti karjeros galimybes. Dėl to jaunuolį būtina supažindinti su įmonės istorija, svarbiausiais klientais,
partneriais, veiklos tikslais, tradicijomis.
Ypatingą dėmesį reikia skirti įsidarbinantiems pirmą kartą. Tai žmonės, neturintys darbo organizacijoje
patirties, todėl juos reikia supažindinti su jų pareigomis,
įmonės kolektyvo tradicijomis, bendra darbo tvarka.
Pravartu surengti ekskursiją po įmonę, paaiškinti naujam
darbuotojui jos struktūrą, pristatyti bendradarbiams.
Ypač svarbus yra profesinės adaptacijos klausimas.
Adaptacija suprantama kaip profesinių įgūdžių pritaikymas darbui konkrečioje įmonėje. Kokie tie įgūdžiai turi
būti, išvardijama atitinkamuose pareigybės nuostatuose.
Darbuotojas taip pat privalo žinoti kriterijus, pagal kuriuos bus vertinama jo darbinė praktika.
Labai svarbu, kad naujam darbuotojui būtų paskirtas
praktikos vadovas, padėsiantis naujokui sėkmingai adaptuotis naujoje aplinkoje. Padėti adaptuotis naujoje darbo
vietoje gali įvairūs įmonės darbuotojai:
 vadovai;
 personalo skyriaus darbuotojai;
 naujo darbuotojo bendradarbiai;
 naujam darbuotojui paskirtas praktikos vadovas.
Veiksmingiausia būtų, jei į šį procesą įsijungtų visi
išvardinti asmenys, o naujo darbuotojo adaptacija būtų iš
anksto apgalvota ir suplanuota. Psichologinis kontaktas su
praktikos vadovu leidžia greičiau adaptuotis naujoje darbo
vietoje.
Įsidarbinant būtina:
Sutvarkyti dokumentus: pasirašyti darbo bei materialinės atsakomybės (jei tokia numatyta) sutartis, pasirašyti
bendrame bei saugumo technikos žurnale, susipažinimo
su pareigybine instrukcija žurnale.
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Privalo būti išklausytas instruktažas saugumo technikos klausimais. Reikia informuoti apie darbo sutarties
terminus bei nutraukimo sąlygas, aptarti atlyginimo dydį
bei sandarą.
Supažindinti su organizacija: organizacijos struktūra,
vidaus tvarkos taisyklėmis, organizacijos kultūra, istorija, tradicijomis, pageidautinu bendravimo stiliumi,
netoleruojamais dalykais. Praktikos vadovas turėtų
supažindinti jaunuolį su teritorija bei patalpomis ir jų
statusu, pristatyti tiesioginius viršininkus bei bendradarbius, su kuriais tiesiogiai bus dirbama.
Supažindinti su būsimu darbu: kokios atliekamos
funkcijos, teisės ir pareigos, vidaus tvarkos taisyklės,
pavaldumas, gaminama produkcija, kokie darbuotojai
dalyvauja procese, kokia jų tarpusavio sąveika, atliekamų funkcijų svarba visam gamybos procesui.
Paskirti darbo vietą: apžiūrėti darbo vietą, informuoti,
kokia jos priežiūra bei eksploatacija, kokie naudojami
instrumentai, įrengimai, kokia jų eksploatacija ir priežiūra, kas atsakingas už įrengimus.
Supažindinti su atliekamomis funkcijomis: kokia
gaminama produkcija, gamybos technologija, atliekamos operacijos ir procedūros, gaminamos produkcijos
kokybės reikalavimai.
Informuoti apie kontrolės mechanizmą: koks pobūdis ir atsakingi už tai asmenys, kokios sankcijos už
nekokybiškai arba ne laiku atliekamas funkcijas.
Kuo išsamesnę informaciją turės įsidarbinantis
jaunuolis, tuo mažiau potencialių problemų kils darbo
proceso metu. Reikia pranešti apie darbo praktikos vadovo
atsiliepimą pasibaigus praktikai bei atsakingus asmenis, į
kuriuos būtų galima kreiptis iškilus sunkumams ar neaiškumams tiek organizacijos viduje, tiek ir už jos ribų.
Praktikos metu itin svarbu užtikrinti jaunuolio saugumą. Tai yra pagrindinė sėkmingos darbo praktikos sąlyga.
Kontroliniai klausimai:
1. Ar reikia pareigūnui dalyvauti pirmą jaunuolio
darbo dieną?
2. Ar reiktų tikslinės grupės narių susitikimo po
pirmos darbo savaitės?
Savarankiško darbo užduotis:
Aprašykite, kaip jūs elgtumėtės pirmą darbo dieną naujoje darbovietėje: elgesys su vadovaujančiu personalu,
bendradarbiais bei funkcijų įsisavinimo prasmė.
3.3.3.3. Darbo praktikos koordinavimas ir priežiūra (1 val.)
Darbo praktikos metu jaunuolio atliekamą veiklą,
adaptaciją bei socialinį elgesį kuruoja atsakingas už praktiką pareigūnas bei organizacijos atstovas. Tiesioginę praktikos priežiūrą atlieka organizacijos atstovas, jis asmeniškai
ir juridiškai atsakingas už jaunuolį kaip organizacijos
darbuotoją.
Darbdavys, įmonės vadovas ar praktikos vadovas
praktikos metu stebi paauglio ar jaunuolio praktikos eigą.
Stebėjimo tikslas yra:
 įsitikinti, ar naujas darbuotojas supranta ir be klaidų
atlieka savo darbą;

 i šsiaiškinti naujo darbuotojo darbo rezultatus;
 i šsiaiškinti, ar naujas darbuotojas daro pažangą mokydamasis ir atlikdamas jam pavestą darbą;
 s uteikti grįžtamąjį ryšį darbuotojui apie jo atliekamo
darbo rezultatus;
 į vertinti jaunuolio socializaciją, prisitaikymą prie
organizacijos vidaus taisyklių bei tarpasmeninių
santykių su bendradarbiais kokybę.
Informaciją apie jaunuolio savijautą naujoje darbo
vietoje bei kylančius adaptacijos sunkumus galima gauti
dvejopai — pokalbių, siekiant išsiaiškinti, ar skiriamos
užduotys atitinka naujo darbuotojo profesines žinias ir
kompetenciją, organizavimu bei stebint. Stebint svarbu,
kad jaunuolis nesijaustų sekamas ar perdėtai kontroliuojamas — tai gali išprovokuoti psichologinį pasipriešinimą.
Labai svarbu, kad jaunuolis dirbtų tai, kas tiesiogiai
susiję su jo pasirinkta specialybe, kad jis netaptų pastumdėliu „pašluok, atnešk...“. Kuo konkretesnes, įgyvendinamas užduotis atlieka jaunuolis, kuo aiškiau visame procese
supranta savo funkcijas, kuo dažniau pasiekia tarpinių rezultatų, tuo didesnė tolimesnio darbo motyvacija. Sėkmingą užduočių atlikimą lemia suvokimas, kas ir kaip daroma,
todėl konkrečioje darbo vietoje jaunuolis turi gauti išsamią
informaciją apie darbo procedūras ir jų tvarką. Turi būti
numatyta galimybė kilus neaiškumams gauti konsultacijas
atliekamų darbų klausimais arba stebėti, kaip jie turi būti
atliekami.
Praktikos vadovas turėtų pasistengti, kad praktikos
metu jaunuolis nebūtų engiamas kitų bendradarbių. Tai
sunki užduotis, prieš praktiką reikėtų užsiimti prevencija
ir instruktuoti būsimus artimiausius bendradarbius apie
pageidaujamą elgesį (vengti „prisirašymų“, šaipytis iš įgūdžių stokos ir t. t.).
Naujo darbuotojo praktikos vadovas darbo praktikos
pabaigoje pateikia darbo praktikos įvertinimą.
Naujam darbuotojui sėkmingai užbaigus bandomąjį
laikotarpį, gali būti svarstomas tolesnis jo įdarbinimo
klausimas.
Praktikos vadovo dėmesys, skirtas naujam darbuotojui,
paprastai atsiperka jaunuolio lojalumu kompanijai, didesne vidine darbo ir rezultatų siekimo motyvacija.
Už darbo praktiką atsakingas pareigūnas turi susitarti su praktikos vadovu apie tarpusavio bendradarbiavimą ir informacijos perdavimo būdus. Itin svarbu, kad
praktikos vadovas turėtų galimybę operatyviai kreiptis
į pareigūną, turintį gerokai daugiau darbo su rizikos
grupės jaunuoliais, iškilus probleminiams klausimams,
patirties ir žinių.
Kontroliniai klausimai:
1. Kaip dažnai pareigūnas turi pasidomėti apie praktikos eigą?
2. Kokie darbo praktikos vadovo veiksmai gali sukelti
jaunuolio pasipriešinimą?
Savarankiško darbo užduotis:
Įvertinkite ir argumentuokite, ar turi reikšmės kiekvieną
darbo dieną praktikos vadovo pildomas praktikos žurnalas? Praktiką atliekančio jaunuolio pildomas žurnalas?
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3.3.3.4. Darbo praktikos įvertinimas (2 val.)
Pasibaigus darbo praktikai, remiantis paauglio ar
jaunuolio darbo praktikos dalyvio ataskaita bei praktikos
vadovo ataskaita daromos išvados apie programos efektyvumą, paauglio ar jaunuolio pasiruošimą savarankiškai
darbo paieškai bei socialinį adaptyvumą.
3.3.3.4.1. Grįžtamojo ryšio iš darbdavių sistemos sukūrimas
Siekiant gauti informacijos apie paauglio ar jaunuolio
darbinę veiklą būtina susitarti su darbdaviu, kad jis pats
arba jo paskirtas praktikos vadovas įvertintų paauglio ar
jaunuolio atliekamo darbo kokybę, jo profesinius įgūdžius, darbo motyvaciją bei socialinius įgūdžius. Apie šį
būsimą įvertinimą turi žinoti ir vertinamasis. Grįžtamuoju
ryšiu būtų įvertinamas profesinės praktikos efektyvumas, jaunuoliams suteikiama informacija apie stipriąsias
ir silpnąsias jų savybes, numatomos tolesnio profesinio
lavinimo gairės.
Praktika vertinama dviem aspektais — psichosocialiniu ir profesiniu. Darbo praktikos vadovas turi užpildyti
2.5. priedą „Praktikos vadovo ataskaita“.
Šią ataskaitą sudaro dvi dalys:
1. Jaunuolio psichosocialinė charakteristika skirta
įvertinti tiek asmenybės ypatumus (iniciatyvumas,
pareigingumas, imlumas, tikslo siekimas), tiek ir socialinius, bendravimo įgūdžius, suteikti informacijos
apie jaunuolio teigiamus bei nepageidaujamus bruožus. Iš viso fiksuojamos 7 savybės. Kiekviena savybė
vertinama pagal 10 balų sistemą, tačiau nebūtina
išvesti bendro balo. Kiekviena savybė yra reikšminga
darbinės praktikos kokybei ir gali būti analizuojama
atskirai.
2. Jaunuolio profesinė charakteristika skirta įvertinti jo atliekamų funkcijų kokybę bei profesinius
įgūdžius.
Jaunuolio profesinis įvertinimas pateikiamas lentelėje.
Eil.
Įvertini- Pastabos *
Nr.
mas
1. Į pratybas atvyksta
0
1
punktualiai
2. Per pratybas dėvi
pilną ir švarią uni- 0 1 2
formą (aprangą)
3. Dirba pagal numatytus standar- 0 1 2
tus
4. Patikrina naudojamą įrangą ir
0
1
paruošia ją darbui
5. Paruošia darbo
0 1 2
liniją
6. Taiko atitinkamus 0 1 2
darbo metodus
7. Tiksliai atlieka
0 1 2
paskirtą užduotį
8. Galutinė proceso 0 1 2
kokybė
* jei vertinama 0, turi būti pažymėtos esminės klaidos

Vertinimo kriterijus — taškų suma (max 14). Minimali
taškų suma — 6. Pabaigoje pateikiamas visos praktikos
įvertinimas pagal 10 balų sistemą.
Praktikos vadovo ataskaita gali būti ir neobjektyvi,
jeigu jo žemas išsilavinimas, jeigu jo vertybės ar nuostatos rizikos grupės jaunuolių atžvilgiu yra nepalankios
ar skeptiškos. Kitas neobjektyvumo šaltinis — atsainus
požiūris į pačią ataskaitą arba motyvacijos ją pildyti
trūkumas. Gavus neigiamą praktikos vadovo ataskaitą,
reikėtų pakartotinai su juo susisiekti ir paprašyti išsamesnių komentarų apie nepageidaujamą jaunuolio elgesį ar jo
atliktas funkcijas.
Ataskaita turi būti perduota už praktiką atsakingam
pataisos inspekcijos darbuotojui.
Vertinant ataskaitą reikia atsižvelgti į psichosocialinio
įvertinimo balus, profesinio įvertinimo balus, pateikiamus
komentarus bei bendrą praktikos įvertinimą. Itin svarbus
psichosocialinių savybių įvertinimas ir komentarai. Jų
analizė leistų atkreipti jaunuolio dėmesį į silpnąsias savo
puses, numatyti tolesnes asmenybės bei socialinių įgūdžių
ugdymo gaires.
Įvertinus ataskaitą, už praktiką atsakingas pareigūnas
turi supažindinti jaunuolį su praktikos įvertinimu, nurodyti teigiamas ir neigiamas darbo praktikos puses, suteikti
informaciją apie būdus ir formas, padėsiančius keisti nepageidaujamas arba nepakankamai išugdytas savybes.
Kontroliniai klausimai:
1. Kodėl jaunuolio praktiką vertinama dviem aspektais?
2. Kokia forma galima jaunuoliui suteikti grįžtamąjį
ryšį apie atliktą darbo praktiką?
Savarankiško darbo užduotis:
Sudarykite lentelę, kurioje būtų galima užfiksuoti visos
tikslinės grupės dalyvių praktikos įvertinimo rezultatus.
Joje turi atsispindėti bendras, profesinis ir psichosocialinis įvertinimas. Tai padės matyti bendrą tikslinės grupės
vaizdą.
3.3.3.4.2. Grįžtamojo ryšio iš tikslinės grupės surinkimas
Grįžtamasis ryšys iš praktiką atlikusio jaunuolio yra
svarbus siekiant įvertinti praktikos rezultatus. Subjektyvus
jaunuolio vertinimas yra vienas iš kriterijų apie praktikos sėkmę ir jos naudą, apie įgytus profesinius įgūdžius
bei socialinių įgūdžių ugdymą. Jaunuolio pasitenkinimo
laipsnis atlikta veikla yra ta motyvuojanti jėga, kuri skatina
ar slopina resocializaciją. Teigiamas praktikos įvertinimas
motyvuotų tolesnei darbinei veiklai bei pastovaus darbo
paieškoms. Toks ir yra viso projekto galutinis tikslas.
Pasibaigus darbo praktikai, tikslinės grupės dalyviai
privalo turi užpildyti 2.6. priedą „Praktikos dalyvio ataskaita“.
Ši ataskaita sudaryta iš dviejų dalių:
1. Darbo praktiką atlikusio jaunuolio atsiliepimas.
2. Organizacijos, kurioje atlikote praktiką, įvertinimas.
Pirmosios dalies klausimai skirti įvertinti tiek pačios
praktikos organizavimo ypatumus, tiek ir subjektyvų
paties jaunuolio savo gebėjimų, įgūdžių vertinimą bei
adaptacijos darbo aplinkoje eigą.
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Antroji dalis skirta įvertinti, kiek atlikta praktika atitiko
numatytus tikslus bei jaunuolių pageidavimus tokios praktikos organizavimui bei eigai. Be to, ši dalis skirta kaupti
bendro pobūdžio statistinius duomenis apie organizacijas,
kuriose darbo praktika vyksta sėkmingiau.
Kontroliniai klausimai:
1. K
 odėl yra svarbus jaunuolio organizacijos, kurioje
atliko praktiką, vertinimas?
1. K
 aip jaunuolių vertinimas gali padėti koreguoti
santykius su egzistuojančiais darbdaviais?
Savarankiško darbo užduotis:
Žinodami savo ir visos sistemos galimybes, pabandykite sugalvoti galimų paskatų sistemą sėkmingai darbo
praktiką atlikusiems jaunuoliams. Tai gali būti tolimesnio darbo, siekiant motyvuoti jaunuolius ir užtikrinti jų
resocializacijos procesą, gairės.
Gautos informacijos apibendrinimas
Atskirai reikėtų kaupti darbo praktikos vadovų bei
praktiką atlikusių asmenų duomenis. Sukaupti anketiniai
duomenys leistų daryti apibendrinančias išvadas apie
praktikos efektyvumą, tikslinės grupės požiūrį į praktiką,
vyraujančias tendencijas ir darbdaviams kylančius sunkumus. Šie apibendrinimai ateityje padėtų ieškoti potencialių
darbdavių, be to, atsižvelgus į jų pastabas, koreguoti santykį su jau egzistuojančiais darbdaviais. Tikslinės grupės
apibendrintas praktikos įvertinimas suteiktų informacijos,
kokios dažniausiai pasitaikančios problemos trukdo atlikti
praktiką, su kokiais sunkumais susiduria jaunuoliai, koks
vyraujantis darbdavių ir bendradarbių požiūris į šios
tikslinės grupės atstovus.
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1. Dalomoji medžiaga
VIDINIAI ASMENYBĖS KONFLIKTAI
Motyvaciniai konfliktai (M. Symonds klasifikacija)
 Norų, t. y. priimtinų alternatyvų (tarp nesuderinamų norų):
2 fundamentalių siekių;
artimiausių ketinimų;
artimiausių ketinimų ir ateities siekių;
idealų ir ambicijų (šeima ir karjera);
dviejų pareigų;
pareigos ir ambicijų;
2 prieštaraujančių nuostatų.
 Priešingybių (siekimo ir vengimo tuo pačiu metu):
siekimo tendencijos ir išorinės frustracijos, prieštaravimas tarp siekių ir išorinių normų;
siekimo tendencijos ir vidinio draudimo, malonumų siekimo paskatos susidūrimas su vidiniu
draudimu;
tarp elgesio tendencijų, nekritiškos elgesio tendencijos;
vidinio draudimo ir išorinio skatinimo.
 Vengimo (nepriimtinų alternatyvų konfliktas, vienodai nemalonių situacijų vengimas).
Moralės konfliktai
 Noriu ir reikia, tarp pareigos ir noro.
Kognityviniai konfliktai
 Žinių prieštaringumas (pvz., rūkymas — kenksmingas įprotis, o aš rūkau).
Nerealizuoto noro (menkavertiškumo komplekso)
konfliktai
 Noriu ir galiu, norai ir tikrovė, kuri blokuoja jų
patenkinimą.
Vaidmenų konfliktai
 Reikia ir reikia, kelių socialinių vaidmenų nesuderinamumas arba nekokybiškas jų atlikimas.
Adaptaciniai konfliktai
 Reikia ir galiu, nesutampa aplinkos reikalavimai ir
profesinės, fizinės ar psichologinės galimybės.
Neadekvačios savivertės konfliktai
 Galiu ir galiu, pretenzijos, savo galimybių vertinimas
ir rezultatas, sėkmė ir nesėkmė (atribucijos).
Profilaktika
 Nusistatyti aiškius gyvenimo principus, kas vertinga
ir tikra.
 Realiai vertinti situaciją.
 Blaiviai vertinti savo galimybes.
 Turi derėti stabilios nuostatos ir adaptyvumas, lankstumas.
 Peržiūrėti atliekamus socialinius vaidmenis, jų hierarchiją.
 Adekvati savivertė.

 Problemų sprendimas.
 Nesėkmės — irgi patirtis.
				
2. Dalomoji medžiaga
DALYKINIS BENDRAVIMAS IR
SOCIALINIS SUVOKIMAS
Svarbiausi tarpasmeninio bendravimo aspektai — tai
tarpusavio suvokimas (socialinė percepcija), keitimasis
informacija (komunikacija), tarpusavio sąveika (socialinė
interakcija) ir tarpusavio santykiai.
Socialinis suvokimas — tai žmonių ypatybių, jų elgesio
motyvų, tarpusavio santykių supratimas. Suvokimo procesas priklauso ir nuo pačio suvokiančiojo, ir nuo suvokimo objekto, ir nuo aplinkybių. Bandydami suvokti kitą
žmogų mes vertiname jo asmenybės savybes, charakterį,
temperamentą, vertybes bei nuostatas. Taip pat bandome
įvertinti gebėjimus bei įpročius, socialinius ryšius, socialinius vaidmenis, elgesio motyvus ir priežastis. Tarpusavio
suvokimo procese reiškiasi įvairūs efektai, kurių patys
bendraujantieji sąmoningai nesuvokia.
Socialinio suvokimo klaidos
 Stereotipizacijos efektas — tai supaprastinta, schematizuota, kartais net iškreipta samprata apie kokį nors
objektą („visi buhalteriai — pedantai“).
 Naujumo ir pirmumo efektas — jei suvokiamas žmogus yra nepažįstamas, pasireiškia pirmumo efektas, t. y.
nuostatą apie šį žmogų formuoja anksčiau apie jį gauta
informacija; jei suvokiamas žmogus yra pažįstamas,
pasireiškia naujumo efektas, t. y. naujausia informacija
apie šį žmogų „nugali“ ankstesnę informaciją.
 Aureolės efektas — tai bendras palankumas ar nepalankumas kitam asmeniui bendravimo procese.
 Blogų analogijų ieškojimo efektas — suvokiantis žmogus iš panašių pagal išvaizdą žmonių tikisi ir panašių
jų vidinių savybių.
 Loginio paklydimo efektas — suvokiantis žmogus tiki,
jog tam tikros savybės sukelia viena kitą.
 Vidutinės klaidos efektas — polinkis sušvelninti ryškiąsias savybes.
 Save išpildanti pranašystė.
Pagrindiniai bendravimo principai
E
 mpatija — gebėjimas įsijausti į kito žmogaus vidinę
būseną.
 Akceptacija — kito žmogaus priėmimas tokio, koks jis
yra.
 Autentiškumas — ištikimybė sau, tam tikra nuostatų
ir vertybių sistema, padedanti priimti sprendimus.
3. Dalomoji medžiaga
KŪNO KALBA
Ar dažnai sąmoningai atkreipiamas dėmesys į tai, ne ką
žmogus sako, bet kaip sako? Kiek sąmoningai mes sugebame
atpažinti, ką reiškia vienoks ar kitoks elgesys, veiksmas, gestas?
Ar atpažįstame, ką šneka mūsų kūnas? Kūno kalba, kitaip
vadinama neverbaline, yra ypač svarbi bendravimo forma ir
informacijos šaltinis, kurį išmokus suprasti bei patiems reguliuoti savo kūno kalbą taptų gerokai lengviau bendrauti.
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Kūno kalbos priemonės padeda:
 užmegzti psichologinį kontaktą: orientaciją į partnerį
(žvilgsnis, kūno posūkis);
 palaikyti kontaktą ir reguliuoti bendravimą (atvira
poza, atidus žvilgsnis ir t. t.);
 paruošti pašalinimą iš kontakto (žvilgsnio fiksacija
ant pašalinių objektų — laikrodžio, kaklaraiščio,
šukuosenos taisymas);
 įvertinti pašnekovo, dalykinio bendravimo partnerio
tikrąsias reakcijas į konkrečius veiksmus ar žodžius.
 Trumpai pristatysime pagrindines kūno kalbos priemones.
Asmeninė erdvė. Egzistuoja tam tikra nematoma siena
aplink mus, kurią nuolatos sąmoningai ar nesąmoningai stengiamės išlaikyti. Žmonės bendraudami naudoja
keturias pagrindines asmeninės erdvės zonas:
 intymi zona (15–46 cm) — ši zona skirta labai
artimam bendravimui, susijusiam su meile, globa,
apsauga, nuraminimu, pamaloninimu;
 asmeninė zona (46 cm–1,2 m) — tai patogiausias
atstumas pokalbiui;
 socialinė zona (1,2 m–3,6 m) — tokia zona dažniausiai susidaro tarp žmonių, kurie kartu dirba, sprendžia įvairias problemas, nagrinėja dalykinius klausimus, dalyvauja viename susirinkime;
 visuomeninė zona (daugiau nei 3,6 m) — kontaktai
tarp žmonių šiuo atveju labai formalūs, beasmeniai.
Akių kontaktas. Didžiąją dalį bendravimo yra palaikomas akių kontaktas, o tai rodo ir psichologinį kontaktą:
 tam, kad sėkmingai užmegztumėte gerus santykius
su jums svarbiais žmonėmis, stenkitės su jais susitikę, prasilenkdami ar sveikindamiesi ilgiau išlaikyti
žvilgsnį;
 žiūrėkite į žmogų, kuriam ką nors sakote ar kurio
klausotės, tačiau nesistebeilykite pernelyg atkakliai.
Tiesiog parodykite jam, jog jo klausotės, kad jums
rūpi tai, ką jis sako;
 kai tenka ką nors kritikuoti, akių kontaktas turi būti
trumpesnis;
 palaikydami akių kontaktą, turite daugiau galimybių
įrodyti, jog sakote teisybę.
Veido išraiška. Svarbiausios žmogaus emocijos atsispindi
veide tokiomis išraiškomis, kurias vienodai supranta
įvairių šalių ir kultūrų žmonės. Tos emocijos yra: pyktis,
liūdesys, laimė, nuostaba, pasibjaurėjimas ir baimė.
Gestai — tai patys įvairiausi rankų judesiai. Atkreipkite
dėmesį, kaip šneka kiti žmonės, kiek gestikuliuojate patys.
Pabandykite įvertinti, ką tie gestai reiškia.
Taigi kūno kalba yra reikšminga kasdieniniame
bendravime, kadangi gali atskleisti papildomas reikšmes,
kurių neįmanoma išskaityti tik žodinėje informacijoje.
Tačiau rizikinga kurį nors gestą vertinti izoliuotai nuo kitų.
Nežodinį bendravimą sudaro judesių visuma; tai sudėtingas procesas,
kuriame dalyvauja ir aplinka, ir žodžiai, ir balso tonas,
ir gestai.Visa tai reikia turėti galvoje prieš išvadų darymą.
Mums labai svarbu, kaip aplinkiniai žmonės mus priima, kaip jie įsivaizduoja mus, kaip mes atrodome jų akimis,
kokį vaizdinį jie susikuria apie mus. Kalbame apie įvaizdį
arba įspūdį. Įvaizdis — tai savęs įsivaizdavimas kitų akimis.

G. Burton ir R. Dimblely (1988) nurodo svarbiausius
įvaizdžio kūrimo žingsnius:
p
 abandykite sužinoti, ką dabar apie jus galvoja aplinkiniai. Galima specialiai sudaryti tokias situacijas, kad
tai išryškėtų arba tiesiog paklausti;
 į vardykite sau, kokio rezultato norite — kokio įvaizdžio jums reikia, kodėl jis turėtų būti būtent toks ir
kaip reikėtų elgtis, norint jį sukurti;
 v ertinkite situaciją, kurioje teks bendrauti, kokie bus
jūsų bei kitų asmenų vaidmenys joje. Pabandykite
numatyti, ką reikės sakyti bei daryti, kad kiti apie jus
susidarytų teigiamą įspūdį;
p
 asverkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Pagalvokite, kaip pirmąsias geriau išnaudoti, o antrąsias
— įveikti;
 s usipažinkite su „scena“, kurioje turėsite prisistatyti.
Pagalvokite, kas joje padėtų atrodyti taip, kaip norėtumėte;
n
 umatykite, kokias žodines ir nežodines išraiškos
priemones turėtumėte naudoti, kad sukurtumėte
norimą įspūdį, bei naudokite jas;
 g alite pasipraktikuoti, ne viešoje vietoje išbandydami
įvairius elgesio būdus.
4. Dalomoji medžiaga
DALYKINIO BENDRAVIMO ETAPAI
 Persijungimas.
Dėmesys perkeliamas nuo atliekamų darbų ar bendravimo su pačiu savimi prie bendravimo su pašnekovu.
 Psichologinio kontakto užmezgimas.
Vyksta socialinių vaidmenų pasiskirstymas, bendravimo taisyklių nustatymas. Kontaktas dažniausiai užsimezga
neverbalinėmis priemonėmis.
 Pasikeitimas informacija.
Žodinių tekstų sukūrimas ir pasikeitimas informacija. Persijungimo ir kontakto užmezgimo procesai nustumiami į antrą planą ir į pirmą vietą iškyla tekstas. Išrenkama
tinkama kalba ir funkcinis stilius, sukuriamos konkrečios
argumentų formuluotės. Šį etapą sudaro:
orientacijos fazė: atsakomybės pasiskirstymas,
bendravimo objekto ir tikslų nustatymas, pradinės
informacijos ir terminų apibrėžimas;
analizės ir sprendimų paieškos fazė: informacijos
apdorojimas, sisteminimas, naujos informacijos, galimų sprendimų bei alternatyvų paieška;
sprendimų priėmimo fazė: reziumavimas, sprendimo priėmimas, užduočių ir atsakomybės pasiskirstymas.
P
 sichologinio kontakto užbaigimas:
Nenutraukus per anksti ir neužtęsus bendravimo
užbaigiamas psichologinis kontaktas, išreiškiama padėka už
bendradarbiavimą.
5. Dalomoji medžiaga
KOMUNIKACIJA BENDRAVIME
Komunikacija — procesas, kurio metu žmonės, perduodami simbolinius pranešimus, siekia pasikeisti jų reikšmėmis.
Komunikacijos proceso etapai:
 Siuntėjas (asmuo, siunčiantis informaciją) turimą
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informacija, skirtą konkretiems žmonėms, kurios turi
būti nei per daug, nei per mažai, paverčia simboliais
(remdamasis informacijos pobūdžiu, ją užkoduoja).
 Užkoduota informacija virsta žinia.
 Pasirenkamas informaciją atitinkantis perdavimo
kanalas — formali komunikacijos priemonė tarp
siuntėjo ir gavėjo (žodžiu, raštu, faksograma ir t. t.).
Reikia tinkamos formos tinkamu laiku.
 Gavėjas (asmuo, suvokiantis siuntėjo pranešimą)
žinią dekoduoja — paverčia sau suprantama informacija, interpretuoja gautą žinią.
 Gavėjas suteikia grįžtamąjį ryšį siuntėjui. Tai yra
atsakomoji reakcija į gautą informaciją (vaizdinę,
neverbalią, akustinę). Informuojama apie gautos
informacijos supratimo ir pasitikėjimo ja lygį.
Komunikacijos proceso trukdžiai:
  Skirtingas suvokimas.
  Emocinės reakcijos.
  Prieštaringa žodinė ir neverbalinė informacija.
 Nepasitikėjimas siuntėju.
 Triukšmas — visa, kas trukdo, iškraipo, kliudo ar
silpnina informacijos perdavimą.
Žodinės informacijos perdavimas
 Kalbėjimas.
Kalbėjimo efektyvumas priklauso nuo balso tono,
moduliacijos, greičio, garso stiprumo ir slopinimo. Šie
elementai lemia informacijos suvokimą, užkodavimą ir
persiuntimą.
 Pati kalba.
Kalba turi būti sklandi, tiksli ir aiški. Pasitaiko, kad
vienas žodis turi kelias reikšmes ir bendraujant pavartojama
netinkama žodžio reikšmė. Netinkamai pavartotas žodis —
pavojingiausias bendravimo proceso faktorius. Reikia vengti
sunkiai suprantamų, retai vartojamų žodžių. Tokiu būdu
teisingas pranešimas dažniausiai tampa klaidingu.
 Balso tonas ir moduliacija.
Didelį dėmesį kreipiame į tai, kaip žmogus kalba, t. y. į
balso toną. Balso toną lemia tai, kaip mes kalbame: užtikrintai,
nedrąsiai, agresyviai, piktai, inertiškai, pasyviai, susinervinę ir t.
t. Moduliacija — tai tono pasikeitimas, t. y. garso pasikeitimas
(pažeminimas ar paaukštinimas) pustoniu arba tonu.
 Greitis ir garso stiprumas.
Bendravimo efektyvumą lemia ir tai, kaip mes kalbame — greitai ar lėtai. Geriausių rezultatų pasiekiame, kai
kalbame nei per greitai, nei per lėtai (turi būti pusiausvyra).
Garso stiprumas gali būti streso rezultatas. Tvirtai pasakytas
sakinys įrodo, kad jis yra svarbus. Nereikšminga informacija
nėra užtvirtinama ir pabrėžiama.
 Garso silpnumas (tyla).
Pauzės, nutylėjimai, nustebimai ir žiopsojimai lemia
garso silpnumą arba, kitaip tariant, tylą. Tačiau ne visada pauzės
daromos tada, kai neturime ką pasakyti, kartais pauzė daroma
dėl to, kad ruošiatės akcentuoti labai svarbią informaciją.
6. Dalomoji medžiaga
SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI
Tai būdas adaptyviai ir adekvačiai elgtis, kai elgesio efektyvumą pripažįsta ne tik pats asmuo, bet ir kiti individai.

Esminiai įgūdžiai
Tai patys svarbiausi socialiniai įgūdžiai, kurių
reikia visose gyvenimo situacijose.
 Jautrumas bendravimui:
emocinis: gebėjimas atpažinti kitų emocijas;
socialinis: gebėjimas suprasti žodinius signalus ir laikytis socialinių normų.
 Bendravimo išraiškingumas, ekspresyvumas:
emocinis: bendravimo poreikis ir požiūris į bendravimą;
socialinis: atspindi iškalbingumą ir gebėjimą inicijuoti
pokalbį.
B
 endravimo kontrolė:
emocinė: gebėjimas reguliuoti emocinį bendravimą ir
nežodinę išraišką;
socialinė: gebėjimas reguliuoti kalbėjimą ir prisitaikymas.
Situaciniai įgūdžiai
Tai įgūdžių, kurių reikia tam tikrose gyvenimo situacijose, mokėjimas:
 Atspindėti jausmus;
 Pasakyti, ką jauti;
 Pateikti klausimus;
 Pradėti, tęsti ir pabaigti pokalbį;
 Išklausyti;
 Daryti įtaką;
 Užtikrintai jaustis;
 Lyderiauti.
7. Dalomoji medžiaga
AKTYVUS KLAUSYMAS
Klaidingai manome, kad klausymasis — tai paprasčiausiai nekalbėjimas. Tikras klausymas — aktyvus,
varginantis darbas, reikalaujantis didelio susikaupimo.
Klausymo klaidos:
 Mes dažniausiai pernelyg užsiėmę tuo, ką ir kaip atsakyti pašnekovui, arba nekantriai laukiame savo idėjų
išsakymo galimybės.
 Mums pakanka savų rūpesčių. Ypač kritiniais mūsų
gyvenimo momentais mums gresia pavojus praleisti pro
ausis svarbią informaciją.
 Mes nenorime klausytis — ypač kai turime paruoštą
nagrinėjamo klausimo sprendimą.
 Kartais mes nepasitikime savimi ir esame neramūs;
tokiomis minutėmis mes neklausome todėl, kad bijome
išgirsti ką nors nemalonaus arba kritiką savo adresu.
 Nuolat užsiėmę vertinimu ar smerkimu to, ką kalba ir
daro kiti.
 Nemokame klausytis: neužtenka mokėjimų, įgūdžių,
įpratimo.
Klausymas. Savireguliacija
 Pašnekovo suvokimas, empatija.
 Tolerancija.
 Autentiškumas sau.
Klausymas. Neverbalinis elgesys
 Pauzių panaudojimas.
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 Pašnekovo skatinimas:
poza;
žvilgsniu;
galvos linkčiojimu;
gestais, reiškiančiais sutikimą;
intonacija.
Klausymas. Verbalinis elgesys
 Pašnekovo skatinimas:
žodžiais „taip“, „mh“ ir t. t.;
„aido“ tipo pakartojimais.
 Uždari klausimai: „kur?“, „kada?“ ir t. t.:
Tinka išsiaiškinti konkrečius faktus ir aplinkybes.
 Atviri, nenukreipiantys klausimai: „kaip?“, „kodėl?“ ir
t. t.:
Tinka bandant suvokti kalbančiojo problemas,
santykius, vertinimus, nuomones.
 Perpasakojimas, perfrazavimas. Išgirstos informacijos
perpasakojimas, išskiriant ir išlaikant tai, kas atrodo
svarbu kalbančiajam:
„jeigu aš tave teisingai supratau...“;
„tu sakai (manai), kad...“;
„vadinasi...“;
„aš supratau, kad...“;
„kiek aš tave supratau...“.
 Neaiškių vietų patikslinimas. Prašymas papasakoti smulkiau apie tai, kas jau buvo pasakyta.
 Minties pratęsimas. Galimas tik tuose rėmuose, kuriuos
apibrėžė pašnekovas.
 Emocinės būsenos apibūdinimas. Emocijų įvardijimas,
galimas emocijų priežasčių spėjimas.
 Tarpinių rezultatų suvedimas. Padeda struktūruoti
pokalbį, nenukrypti nuo temos, tinka po ilgų pasisakymų
ar frazių.
 Reziumavimas. Pasiektų rezultatų apibendrinimas.
Pagrindinės gero klausymosi taisyklės:
 Nepertraukinėkite.
 Nekeiskite pokalbio temos.
 Nesiblaškykite.
 Neuždavinėkite nereikalingų klausimų, netardykite.
 Neprimeskite savo patarimų.
 Savo elgesiu atspindėkite kalbančiojo veiksmus.
Klausykite... tarp eilučių.
8. Dalomoji medžiaga
KRITIKA
Neigiamas grįžtamasis ryšys, nurodant trūkumus.
Konstruktyvios kritikos požymiai:
 Kaip jaučiasi kritikuojamasis?
 Kaip priėmė kritiką?
 Kokia fizinė ir emocinė būsena ?
Konstruktyvi kritika:
 Kritikuokit individualiai, akis į akį.
 Raskit pokalbiui tinkamą vietą ir laiką.
 Kritikuokit elgesį, ne asmenybę.
 Naudokite faktų, ne apibendrintų vertinimų „kalbą“.

 Kalbėkite apie „čia ir dabar“, nenukrypkite toli į
praeitį ar ateitį.
 Nemoralizuokite ir neskaitykite paskaitos.
 Parodykite, kad suprantate kritikuojamojo jausmus.
 Leiskite pasiaiškinti.
 Įsitikinkite, kad žmogus supranta kritiką.
 Pasiūlykite paskatas už pageidaujamus pasikeitimus.
 Atsižvelkite į asmens amžių, patirtį, pasiekimus.
Atsakas į kritiką:
 Vengiame, bandome apeiti, keisti pokalbio temą ar
paliekame pašnekovą.
 Skubiai paneigiame.
 Stengiamės pateisinti savo elgesį.
 Atsakome atgaline kritika.
Konstruktyvus kritikos priėmimas:
 Jei nesuprantate, patikslinkite detales, dėl ko jums
priekaištaujama („Kur aš suklydau?“, „Ką aš padariau,
dėl ko…“).
 Neskubėkite, kritikoje gali būti daug tiesos. Pripažinkite, kad pašnekovas–kritikas turi teisę turėti savo
nuomonę.
 Iš pradžių priimkite kritiką, jei ir nežadate pakeisti
savo elgesio, nes taip jūs pataisysite padėtį, pripažindami, kad jūsų elgesys gali sudaryti kitiems problemų.
 Informuokite, praneškite faktą, kad nenorite daryti to,
ko iš jūsų reikalaujama, kad jūs nežadate keisti savo
elgesio („Visiškai sutinku, bet man patinka…“, „Jūs
teisus, bet aš…“).
9. Dalomoji medžiaga
KONFLIKTAI
Konfliktas — priešiškų pozicijų, tikslų, motyvų, interesų
ar poreikių susidūrimas, kai viena pusė (asmuo ar grupė)
imasi veiksmų savo tikslams įgyvendinti ir tuo trukdo kitai
pusei siekti savojo tikslo.
Konfliktų tipai:
 Pseudokonfliktai
Nesusipratimai dėl informacijos stokos arba komunikacinio netobulumo. Sprendžiami vystant komunikaciją.
 Vertybių konfliktai
Dorovinių, socialinių, politinių ir estetinių nuostatų
susidūrimas. Sprendžiami pozicijų, nuostatų ir vertybių
tikslinimu.
 Interesų konfliktai
Psichologiniai, procedūriniai (tie patys tikslai, skirtingi
siekimo būdai) ir esminiai (skirtingi tikslai). Sprendžiami
derybų keliu.
 Struktūriniai konfliktai
Gamybos organizavimo trūkumai (žaliavos, technologijos), darbo organizavimo trūkumai (neaiškios funkcijos,
vaidmenų neapibrėžtumas, netinkamas darbo padalinimas),
vaidmenų laukimo nepatvirtinimas, narių funkcinis nesuderinamumas, neefektyvi komunikacija, administravimas.
Sprendžiami vykdant struktūrinius pokyčius.
 Tarpasmeniniai konfliktai
Bendravimo (stereotipinis vertinimas, nemokėjimas
klausytis, netinkamas elgesys).
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Teigiamos konflikto pasekmės:
 Sukuriamos geresnės idėjos.
 Surandami nauji problemos sprendimo variantai.
 Išryškinamos ir sprendžiamos ilgalaikės problemos.
 Išsiaiškinama kiekvieno konflikto dalyvio individuali
nuomonė.
 Santykiai tarp konflikto dalyvių sustiprėja, pagerėja.
 Visi konflikto dalyviai jaučiasi laimėję kažką svarbaus.
Neigiamos konflikto pasekmės:
 Kai kurie konflikto dalyviai jaučiasi nugalėti ir pralaimėję.
 Didėja atstumas tarp konflikto dalyvių.
 Stiprėja tarpusavio nepasitikėjimas bei įtarumas.
 Orientuojamasi į savo siaurus interesus.
 Santykiai tarp konflikto dalyvių visiškai nutrūksta.
Tipiškos konfliktų organizacijoje priežastys:
 Riboti ištekliai ir būtinybė jais dalintis.
 Užduočių tarpusavio priklausomybė.
 Skirtingi tikslai, ignoruojantys bendruosius.
 Situacijos suvokimo ir vertybių skirtumai.
 Elgesio stilius ir nevienoda patirtis.
Konfliktines situacijas skatina:
 Bloga darbo ir buities sąlygų organizacija.
 Atskirų asmenų propaguojamos neigiamos tradicijos
(buitinės, tautinės ir t. t.).
 Amoralūs santykiai (ypač tarp vadovų ir pavaldinių).
 Vadovo nepasitikėjimas, nenuoseklumas.
 Vadovo neobjektyvumas, šališkumas.
 Neformalių grupių ir jų lyderių priešiškumas.
 Konfliktiškų asmenybių elgesys.
Konfliktą stiprinantys veiksniai:
 Nesutikimas su kaltinimu. Pasakymas, kad nusiskundimai, kaltinimai neturi jokio pagrindo dažniausiai tik
paskatina jį „pulti“ dar aktyviau ir įrodyti, kad jis yra
teisus.
 Pašnekovo puolimas, menkinimas. Ginant save gali
kilti spontaniškas noras pažeminti jus puolantį žmogų:
„Kas jūs toks, kad leidžiate sau mane kritikuoti?“. Toks
reagavimas skatina pulti dar labiau.
 Ignoravimas. Galima demonstratyviai nekreipti
dėmesio į pašnekovo puolimą, kaltinimus. Tai neskatins
konflikto tuojau pat, tačiau pašnekovas, įpykęs dėl to,
kad į jį nereaguojama, vėliau gali kitu, netiesioginiu
būdu padaryti jums nemalonumų.
Konfliktą stiprinantys faktoriai:
 Į konfliktą įtraukiami žmonės, kurie palaiko vieną ar
kitą pusę.
 Viena iš konfliktuojančių pusių pajunta grėsmę.
 Nė viena iš konfliktuojančių pusių nėra suinteresuota
išlaikyti gerus santykius.
 Nė viena iš konfliktuojančių pusių nepripažįsta kitos
pusės poreikių.
Konflikto požymiai:
Diskomfortas — intuityvus jausmas, kad kažkas vyksta
ne taip.
Incidentas — smulkmenos, sukeliančios susierzinimą.
Nesusipratimas — vieno ar visų klaidingas situacijos
suvokimas ir interpretacija.
Įtampa — santykių virtimas įtampos šaltiniu. Neigia-

mos nuostatos ir jausmai.
Krizė — įnirtingi ginčai, prievarta, kontrolės netekimas.
Konfliktų sprendimo pagrindas:
 Galia;
 Teisės;
 Interesai.
Penkių etapų konflikto valdymo taktika:
 Sudaryti sąlygas išleisti „garą“. Klausyti, leisti išsisakyti, būti dėmesingam.
 Konkretizuoti nepasitenkinimo priežastis.
 Pripažinti kito teisę pykti.
 Paaiškinti, kaip jūs suprantate situaciją.
 Rasti abiem pusėm priimtiną sprendimą.
Konflikto sprendimo strategijos:
 Vengimas (asmeniniai gynybos mechanizmai: antiagresija, sublimacija, pabėgimas, perkėlimas, kompensacija, regresija, represija, racionalizacija, infantilizmas,
idealizavimas, narkomanija, saviizoliacija, apatija).
 Varžymasis, spaudimas (siekimas laimėti bet kokia
kaina).
 Prisitaikymas (savo interesų aukojimas kitų labui).
 Kompromisas (bendrai priimtinos pozicijos paieška).
 Bendradarbiavimas (visų pusių interesų, norų bei
poreikių tenkinimas).
Kompromiso paieškai būtina:
 Pripažinti konfliktą;
 Susitarti dėl derybų procedūrų;
 Nustatyti bendrų ir skirtingų interesų zonas;
 Ieškoti ir analizuoti galimų sprendimų variantus;
 Suderinti optimalų sprendimą;
 Vykdyti suplanuotas priemones;
 Vertinti abipusių ginčytinų klausimų sprendimo rezultatus.
10. Dalomoji medžiaga
STRESAS
1999 m. statistikos duomenys rodo, kad Europos Sąjungos valstybėms stresas darbe kasmet kainuoja mažiausiai 20
milijardų eurų.
Streso apibrėžimas
 Vidinės įtampos būsena, kylanti objektyviai ar subjektyviai sunkioje/sudėtingoje situacijoje.
 Neigiama emocinė patirtis, atsirandanti, kai žmogaus
poreikiai yra didesni už galimybes.
 Netikėtų, dažniausiai neigiamų aplinkybių sukelti
organizmo ir veiklos funkcijų sutrikimai.
 Grėsmės ir iššūkio vertinimo ir reagavimo į juos procesas.
Streso schema
 Įvykis – asmenybė – vertinimas – reakcija
 Įvykis: grėsmingas, netikėtas, ekstremalus.
 Asmenybė: nervų sistemos ypatumai, patyrimas,
bruožai.
 Vertinimas: subjektyvus reikšmingumas, lūkesčiai,
motyvacija.
 Reakcija: fiziologiniai ir biocheminiai pokyčiai, emocijos, mąstymo ir elgesio ypatumai.
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Stresoriai
Nepalankūs, reikšmingi savo intensyvumu, ilgalaikiai
vidiniai ar išoriniai poveikiai.
 Teigiami stresoriai — aktyvinantys ir motyvuojantys,
sukeliantys eustresą.
 Neigiami stresoriai — keliantys grėsmę, pažeidžiantys
saugumo jausmą, darantys poveikį įsitikinimams,, savo
įvaizdžiui. Sukelia distresą.
Streso rūšys:
 Emocinis stresas. Kai argumentai, nesutarimai, išoriniai ir vidiniai konfliktai sutrikdo pusiausvyrą, sukelia
pasikeitimų mūsų asmeniniame gyvenime.
 Informacinis stresas. Kai turime suprasti daug sudėtingos informacijos arba negauname aiškios, reikalingos informacijos.
 Fizinis stresas. Ligos, traumos, fiziologinės permainos.
 Ekologinis stresas. Žalingi aplinkos poveikiai.
 Atsakomybės stresas. Kai esame atsakingi už kito
asmens veiksmus, kai negalime kontroliuoti įvykių, kai
atsakomybė viršija mūsų kompetenciją.
 Laiko stresas. Kai trūksta laiko būtiniems darbams
atlikti, kai neaiški įvykio trukmė.
 Socialinis stresas. Izoliacija, spūstis.
Reakcija į stresą:
 Nerimas (tęsiasi nuo 2 val. iki kelių parų, yra dvi fazės:
šokas ir antišokas. Antišoko metu vyksta organizmo
gynybinių reakcijų mobilizacija).
 Priešinimasis (organizmo atsparumas įvairiems
poveikiams padidėja. Pasipriešinimo trukmė priklauso
nuo organizmo atsparumo ir nuo stresoriaus jėgos.
Arba įvyksta būklės stabilizacija, arba pereinama į 3
lygį).
 Išsekimas (senka adaptyvumas, organizmas nesusidoroja su nerimu).
Streso požymiai:
 Fiziologiniai:
 prakaitavimas;
 padidėjęs kraujospūdis;
 padažnėjęs širdies plakimas;
 pakitęs kvėpavimas;
 pykinimas;
 galvos skausmai;
 skrandžio spazmai;
 apetito pokyčiai;
 miego sutrikimai ir kt.
Emociniai:
 nerimas, baimė ,panika;
 susierzinimas, pyktis;
 liūdesys, depresija.
Kognityviniai:
 dėmesio sutrikimai;
 rigidiškas mąstymas;
 padidėjusi savikritika;
 atminties sutrikimai ir kt.
Elgesio:
 gestikuliacija;

 stereotipiški judesiai;
 sustingimas;
 blaškymasis;
 drebulys ir kt.
Streso pasekmės:
 psichosomatiniai sutrikimai ir ligos;
 neurotiniai sutrikimai ir neurozės;
 darbingumo praradimas;
 „perdegimo sindromas“ ir apatija;
 padidėjęs konfliktiškumas;
 fizinis ir/ar dvasinis išsekimas;
 nepateisinamos klaidos;
 interesų ir įpročių pokyčiai.
Streso organizacijoje šaltiniai:
 darbo krūvis ir užduotys;
 ištekliai;
 vaidmenys ir statusas;
 laikas;
 santykiai;
 darbo aplinka;
 atsakomybė;
 reikalavimai;
 informacija;
 pokyčiai ir reformos;
 vadovavimo kokybė;
 asmeninės problemos.
Streso pasekmės organizacijai:
 pravaikštos, prastovos, kadrų kaita;
 pablogėję darbo rezultatai;
 konfliktai;
 pagausėję ligos lapeliai, traumatizmas;
 suintensyvėję gandai ir skundai.
Streso įveikimas ir profilaktika
Individualios priemonės:
 Organizacinės priemonės (racionalus laiko naudojimas, užduočių prioritetų peržiūrėjimas, gyvenimo būdo
korekcija).
 Gyvenimo pozicijos kognityvinis perorientavimas (įsitikinimų, nuostatų, reagavimo būdų korekcija).
 Socialinių ir problemų sprendimo įgūdžių tobulinimas.
 Specialistų konsultacijos.
 Psichinės savireguliacijos ir relaksacijos metodų naudojimas.
Sisteminis racionalizacijos procesas:
 Stresorių atpažinimas — veiksnių, keliančių įtampą,
įvertinimas (ką veikiu, su kuo, kada?).
 Stresorių klasifikacija — galima ar ne kontroliuoti
stresinius įvykius, svarbūs jie ar ne?
 Klasifikacijos peržiūrėjimas, revizavimas. Svarbūs įvykiai — kontroliuojami ir nekontroliuojami.
Rekomendacijos:
 Susikurkite darbų prioritetų sistemą.
 Išmokite pasakyti „ne“.
 Nesutikite su neaiškiais, prieštaringais reikalavimais.
 Ieškokite patikimos informacijos, klauskite.
 Konfliktus paverskite problemų sprendimo situacijomis.
 Kurkite efektyvius santykius su viršininku ir bendradarbiais.
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 Raskite laiko poilsiui.
 Kvieskite specialistus.
Klausimai, įvertinantys streso šaltinius ir įtaką darbingumui:
 Kas atsitiko?
 Kas sukėlė stresines situacijas (patys ar kiti)?
 Kodėl tas įvykis sukėlė stresą?
 Kiek stiprus buvo stresas?
 Ką padarėte, kad įveiktumėte stresą?
11. Dalomoji medžiaga
PASITIKĖJIMO SAVIMI UGDYMAS
Pasitikėjimas savimi — sugebėjimas jautriai ir kompetentingai pakovoti už save, apginti savo nuomonę bei pozicijas, neįskaudinus kitų žmonių gauti tai, ko nori.
Situacijos, kuriose ypač reikia pasitikėjimo savimi:
 Apginti save ir savo teises.
 Ką nors daryti siekiant pakeisti trukdantį elgesį.
 Pasakyti „ne“ tam, ko tu nenori daryti.
 Išreikšti nepopuliarų požiūrį ar sprendimą.
 Pradėti/nutraukti nepageidaujamą dialogą.
 Adekvačiai sureaguoti į kritiką.
Nepalankiose, nepriimtinose situacijose pasirenkami
elgesio variantai:
 pasyvus elgesys;
 pasyvus–agresyvus elgesys;
 agresyvus elgesys;
 pasitikėjimu savimi grįstas elgesys.
Pagrindinės taktikos siekiant apginti savo pozicijas:
 Esminis savo pozicijos gynimas: argumentuotas savo
įsitikinimų ir vertybių gynimas, nepereinant į puolimą
ir kitos pusės silpnų vietų akcentavimą.
 Empatiškas savo pozicijos gynimas: susitapatinimas
su kitais, bendrumų paieška, jautrumo kitiems dmonstravimas.
 Eskaluojantis, neargumentuotas savo pozicijos
laikymasis: „Ne“, „Tai man netinka“ ir t. t. Tinka
situacijose, kuriose įkyriai siūloma, peršama, bandoma
manipuliuoti.
 Konfrontuojantis, reikalaujantis pozicijos gynimas:
tai prašymas/reikalavimas atlikti tam tikrus veiksmus.
Korektiškas, tvirtas ir pagrįstas reikalavimas.
 „Aš“, „man“ pozicijos akcentavimas: savo interesų ir
tikslų akcentavimas. Rizikinga taktika, kurioje ryškėja
savanaudiškumas ir kitos pusės ignoravimas, tačiau
kritinėse situacijose, kai siekiama itin svarbaus tikslo,
galima pabandyti pritaikyti.
Ugdant pasitikėjimą savimi, pravartu prisiminti tokius
dalykus:
 Pozityvumas: sudarykite įspūdį, jog tikitės pozityvių
pokalbio rezultatų ir, jei įmanoma, abiem pusėm palankaus sprendimo.
 Tikslumas: būkite, kiek įmanoma, tikslesni. Savo teiginius paremkite atitinkamais ir tiksliais faktais.
 Mandagumas: pakoreguokite savo kalbą, pauzes, netgi
išvaizdą — taip parodysite pagarbą partneriui.
 Atkaklumas: gavęs neigiamą atsakymą, būkite pasi-

ruošęs vėl viską ramiai pradėti iš naujo. Pasitikintys
savimi žmonės nebijo neigiamo atsakymo.
 Pasiruošimas: parepetuokite įžanginę kalbą. Tai
suteiks jums daugiau pasitikėjimo pradžioje ir leis
sėkmingai tęsti kalbą. Pabandykite numatyti galimas
neigiamas pasekmes ir iš anksto apgalvokite savo reakciją. Išmokite ramiai reaguoti į kritiką ar pažeminimą.
5R strategija (ypač tikslinga tarpasmeniniuose konfliktuose):
 Apsvarstymas: sustok, pagalvok, kodėl nori pasakyti?
Apsiramink, sudaryk planą. Kita pusė irgi turės laiko
apsvarstyti.
 Pranešimas: tiksliai apibrėžk, kas atsitiko. Venk spėlionių, kodėl buvo taip pasielgta.
 Susiejimas: susiek elgesio efektus ir įtaką abiem pusėms.
 Reikalavimas, prašymas: pasakyk, ko nori, kad būtų
padaryta. Prieš tai įsitikink, kad reikalavimai pagrįsti.
Galima derėtis.
 Rezultatų nurodymas: aiškiai išdėstyk teigiamas
pakeitimų puses. Atsisakius daryti gali nurodyti ir
neigiamas puses.
12. Dalomoji medžiaga
ADAPTACIJA NAUJOJE DARBO VIETOJE
Kas yra naujų darbuotojų adaptacija? Adaptuotis —
prie kažko priprasti, prisiderinti.
Žmogus naujoje įmonėje turi prisitaikyti prie keleto
dalykų, ir prisitaikymo trukmė prie kiekvieno iš jų yra
skirtinga.
Pirmiausia žmogus turi prisitaikyti naujoje aplinkoje:
darbo vietoje (stalas, darbo erdvė, cechas, kabinetas), pačioje įmonėje (pastatas, įmonės biuras). Apsiprasti fizinėje
erdvėje gali užtekti 1–2 dienų, bet adaptacijos procesas tuo
dar neužsibaigia.
Antras dalykas — naujas kolektyvas. Žmonės nepažįstami, su jais reikia pradėti bendrauti. Reikia sužinoti, kokie
santykiai jiems priimtini, o kokie — ne, kokios čia galioja
elgesio, bendravimo normos, kas toleruojama ir pan. Šis
procesas užtrunka ilgiau — nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Užtrunka tiek, kad žmogus susipažintų su kolegomis
ir pradėtų pakankamai laisvai su jais bendrauti. Naujojo
ir senųjų darbuotojų adaptacija yra abipusė: ne tik naujas
darbuotojas turi priprasti prie viso kolektyvo, bet ir senieji
darbuotojai turi priprasti prie naujoko ir prie tų nedidelių, kartais ir visai nepastebimų pasikeitimų, kurie įvyksta
atėjus naujam žmogui.
Kaip elgtis naujam darbuotojui?
Mandagumas — sėkmės pagrindas.
1. Taigi pirmoji taisyklė: atėję į darbą pasisveikinkite
su kolegomis. Parodykite, kad džiaugiatės pradėdami su
jais naują darbo dieną, kad jie gali tikėtis jūsų pagalbos
ir paramos. Šypsena ir rytinis pasisveikinimas — geros
nuotaikos stimulas.
2. Iš čia kyla antra taisyklė: išmokite kontroliuoti savo
elgesį įvairiomis aplinkybėmis. Būkite paslaugūs, manda-
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gūs. Šypsokitės žmonėms. Reikia būti vienodai mandagiems, geranoriškiems, paslaugiems su visų lygių atstovais — su aukščiausios bei žemiausios grandies vadovais,
bendradarbiais.
Tu ar Jūs? Pagal klasikinį etiketą sakyti „tu“ pasiūlo:
 vyresnis jaunesniam;
 vyras moteriai;
 rangu vyresnis rangu žemesniam.
3. Taigi trečia taisyklė: kreipimasis „Jūs“ būtinas normaliems dalykiniams santykiams.
4. Ketvirta taisyklė: įsakymas ir prašymas. Įsakomoji
forma naudojama skiriant užduotį, kuri darbuotojui priklauso pagal jo tiesiogines pareigas, tačiau tonas visuomet
turi būti mandagus. Užduotys, kurios pagal pareigas
darbuotojui nepriklauso, visuomet turi būti pateiktos
prašymo forma.
5. Penkta taisyklė: dėkokite, bet ir reikalaukite. Paprastas „ačiū“ net už smulkmenas mažina psichologinį
atstumą ir gerina kontaktą. Mandagia forma reikalaukite
to, kas jums priklauso.
6. Šešta taisyklė: savo nuomonę jūs galite ginti tol, kol
bus priimtas sprendimas. Savo teisumu visaip įtikinėkite
kitus vykdytojus. Tačiau jei sprendimas priimtas, žvelkite
į jį kaip į savo. Jokiu būdu neparodykite (o jūs kaip tik
taip ir manote), kad jis absurdiškas, klaidingas ir jūs jam
nepritariate.
7. Septinta taisyklė: kurkite sėkmės nuostatą. Bendradarbius užkrėtę tikėjimu savo sėkme, jūs formuosite teigiamą nuostatą savo atžvilgiu, pademonstruosite teigiamus
savo ketinimus atliekamų užduočių atžvilgiu.
8. Aštunta taisyklė: atlikite viską laiku, būkite punktualūs. Ne laiku atliekamos užduotys, vėlavimai ne tik
trukdo darbui, bet ir rodo, kad tuo žmogumi negalima
pasikliauti.
9. Devinta taisyklė: privalote saugoti firmos paslaptis.
Nekritikuokite firmos, ypač girdint pašaliniams.
10. Dešimta taisyklė: kalbėkite ir rašykite taisyklinga kalba. Tas, kuris moka aiškiai reikšti savo mintis, yra
pranašesnis. Nemokėjimas rašyti ir kalbėti neretai žmogų
nustumia žemyn ir jo gabumai prarandami. Venkite necenzūrinių pasakymų.
11. Vienuolikta taisyklė: renkitės kaip pridera. Apranga — savotiška žmogaus vizitinė kortelė. Juk pirmiausia
atkreipiamas dėmesys, kaip žmogus apsirengęs, tai lemia ir
pirmą nuomonę apie darbuotoją.
Trumpi pastebėjimai:
 Būkite kantrus, palaukite, kol pašnekovas baigs
kalbėti.
 Kai pašnekovas dėsto savo mintis, padarykite viską,
kad jis pasijustų esąs dėmesio centre.

 Nesvarbu, kas kalba — jūs ar kitas asmuo, nežaiskite
rašikliu, raktais ar kitais po ranka esančiais daiktais
— tai blaško dalyvių dėmesį.
 Individualaus pokalbio metu stenkitės, kad atstumas tarp jūsų ir pašnekovo nebūtų labai didelis, jei
nenorite parodyti, kad tai, kas sakoma, jūsų visai
nedomina.
 Bendraukite akimis. Žvilgsnis turi būti malonus,
draugiškas. Jeigu negalite atlaikyti pašnekovo žvilgsnio, nukreipkite savąjį į jo tarpuakį.
 Neturite teisės demonstruoti neetiškumo, amoralumo, kuris, pavyzdžiui, gali pasireikšti iš pirmo
žvilgsnio nekalta emocine išraiška. Neturėtumėte
kalbėdamas vartoti svetimybių, žargono.
 Jei norite sukurti gerą įvaizdį, pirmiausia išmokite
kalbėti. Toliau pagal svarbą eitų tvarkingumas ir
geros manieros. Svarbu ir tai, kaip rengiatės, ką avite,
kaip esate susišukavęs. Viskas, kas išvardinta, rodo
asmens intelektines, dalykines ir profesines savybes.
 Aksesuarai (kanceliarinės priemonės, vizitinė kortelė,
akiniai, akinių dėklas, laikrodis, žiedas, kaklaraištis,
segtukas, sąsagos, diplomatas ir kt.) turi atitikti jūsų
rangą, finansinę padėtį, intelektą. Jeigu kuris nors
iš priedų bus blogai parinktas, neskoningas (nors ir
brangus!), gero įvaizdžio nesukursite.
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3 priedas. KLAUSYMOSI ĮGŪDŽIAI
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klausimai
Niekada
Manote, kad klausytis kitų neįdomu.
Esate linkęs didesnį dėmesį kreipti į kalbėtojo kalbėjimo manierą ar išvaizdą, nei į patį pranešimą.
Labiau stengiatės išgirsti faktus ir detales, dažnai praleisdami
pagrindinius dalykus, kurie tiems faktams suteikia prasmės.
Jus kalbėdami, kramtydami gumą, čežindami popierių ir pan.
lengvai išblaško pašaliniai žmonės.
Apsimetate esąs dėmesingas, žiūrite į kalbėtoją, bet tuo metu
galvojate apie kitus dalykus.
Klausotės tik to, ką nesunku suprasti.
Kai kurie prieštaringas emocijas sukeliantys žodžiai (pvz., homoseksualus) jums trukdo klausytis.
Vos išgirdę keletą pirmųjų sakinių apie kito žmogaus problemą,
iš karto pradedate galvoti, kokius patarimus jam duosite.
Menkai išlaikote dėmesį, todėl jums sunku klausytis ilgiau nei
keletą minučių.
Jūs greitai atrenkate dalykus, su kuriais nesutinkate, ir, nustoję
klausyti, ruošiatės argumentuoti.
Stengiatės padėti kalbėtojui galvos linkčiojimais ir pritarimo
ženklais, bet iš tikrųjų klausotės neatidžiai.
Kai pokalbio tema jums atsibosta arba tampa nepriimtina, iš
karto ją pakeičiate.
Kai tik kas nors pasako ką nors nepalankaus apie jus, iš karto
puolate gintis.
Stengiatės įžvelgti slaptus kalbėtojo ketinimus, ką jis iš tikrųjų
nori pasakyti.

Retai

Kartais

Dažnai

NESUSIJUSIOMIS SU LAISVĖS ATĖMIMU, IR ASMENIMIS, PALEISTAIS IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ 161
4 priedas. POLINKIS STRESUI
Instrukcija: jeigu jūsų elgesys per pastarąjį mėnesį buvo artimesnis teiginiui, parašytam kairėje lentelės pusėje,
apibrėžkite skaičių nuo 1 iki 5 (1–as teiginys absoliučiai atitinka jūsų elgesį ir t. t.). Jeigu jūsų elgesys per pastarąjį mėnesį
buvo artimesnis teiginiui, parašytam dešinėje pusėje, pažymėkite skaičių nuo 6 iki 10 (10–as teiginys absoliučiai atitinka
jūsų elgesį ir t. t).
A

Retai susierzinu, kai kas nors vyksta ne taip, kaip norėčiau.
Dažnai nervinuosi, kai tenka
laukti eilėje.
Retai vienu metu dirbu kelis
darbus.
Nors ir esu pavargęs, dažnai prisiverčiu ką nors veikti.
Aš retai stengiuosi „iš paskutiniųjų“ ir kovoju.
Dažnai lyginu savo ir kitų žmonių
sugebėjimus.
Aš retai kitų žmonių pasisekimą
laikau kaip iššūkį sau.
Mano savęs vertinimas labai priklauso nuo to, ką esu pasiekęs.
Namuose lengvai užmirštu darbo
reikalus.
Dažnai kremtuosi, kad nepadariau
per dieną visko, ką buvau užsibrėžęs.

B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dažnai susierzinu, kai kas nors
vyksta ne taip, kaip norėčiau.
Retai nervinuosi, kai tenka laukti
eilėje.
Dažnai vienu metu dirbu kelis
darbus.
Jei esu pavargęs, nepriver- čiu ką
nors veikti.
Aš dažnai stengiuosi „iš paskutiniųjų“ ir kovoju.
Retai lyginu savo ir kitų žmonių
sugebėjimus.
Aš dažnai kitų žmonių pasisekimą
laikau kaip iššūkį sau.
Mano savęs vertinimas mažai priklauso nuo to, ką esu pasiekęs.
Namuose sunkiai užmirštu darbo
reikalus.
Retai kremtuosi, kad nepadariau
per dieną visko, ką buvau užsibrėžęs.

Atsakymų lentelė

5 priedas. Praktikos vadovo organizacijoje
atsiliepimas
apie jaunuolį ir jo atliktą gamybinę praktiką
Jaunuolio vardas, pavardė..............................................................................................................................................................
praktiką atliko ................................................................................................................................................................................
					

(įmonės pavadinimas, adresas)

nuo 200...- .... -.... iki 200...- .... -.... .
Jaunuolio pareigos praktikos metu.....................................................................................................
Jaunuolio psichosocialinė charakteristika
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Įvertinimas (1-10)
Darbštumas
Iniciatyvumas
Savarankiškumas
Pareigingumas
Imlumas
Komunikabilumas
Tikslo siekimas

Pastabos
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Jaunuolio profesinė charakteristika
Eil. Nr.
1.
2.

Į pratybas atvyksta punktualiai
Per pratybas dėvi pilną ir švarią uniformą
(aprangą)
3.
Dirba pagal numatytus standartus
4.
Patikrina naudojamą įrangą ir paruošia ją
darbui
5.
Paruošia darbo liniją
6.
Taiko atitinkamus darbo metodus
7.
Tinkamai atlieka paskirtą užduotį
8.
Galutinė proceso kokybė
*Jeigu vertinama 0, turi būti pažymėtos esminės klaidos

Įvertinimas
0

Pastabos *
1

0

1

2

0

1

2

0
0
0
0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2

Praktikos užduoties įvykdymas — ........%.
Bendras praktikos įvertinimas (1–10) ……………………..

Jaunuolio privalumai, gerosios savybės…….......…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….........
....................................................……………………………………………………………………………………………...
Kokius įgūdžius, savybes jaunuoliui reikėtų ugdyti …………………………………………........................................…….
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
Vadovo pastabos ir pasiūlymai jaunuolių praktikai pagerinti ……………………………….......................................……...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
Praktikos vadovas (vardas, pavardė, pareigos organizacijoje)..................................................... ..............................................
......…………………………………………………………………………………………….................................................
200......- ...... -...... 		
							
Įmonės antspaudas

Praktikos vadovo parašas .......................................
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6 priedas. Darbo praktiką atlikusio jaunuolio
atsiliepimas
apie atliktą praktiką
Vardas, pavardė................................................................................................................................
praktiką atliko ...................................................................................................................................
					

(įmonės pavadinimas, adresas)

nuo 200...- .... -.... iki 200...- .... -.... .
1. Kokia specialybė ir kokias pareigas užėmėte praktikos metu?.................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
2. Kokį darbą ir kokias užduotis atlikote? ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
3. Kokius įrankius ar technologijas teko naudoti? .......................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
4. Kaip jums patiko šis darbas? Kodėl?...........................................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
5. Kiek sunku buvo atlikti užduotis?.............................................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
6. Su kokiais sunkumais susidūrėte?.............................................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
7. Kokie teigiami praktikos momentai?........................................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
8. Kaip sekėsi užmegzti ir palaikyti ryšius su bendradarbiais? ...................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
9. Kiek praktikos vadovas padėjo prisitaikyti darbo vietoje? ................................................... ..................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
10. Kiek naudinga buvo praktika?.................................................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
11. Kiek išklausytos paskaitos ir pratybos padėjo adaptuotis naujoje darbo vietoje? ...............................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
12. Ką galvojate apie tolesnį darbą šioje srityje? ..........................................................................................................................
....................................................……………………………………………………………………………………………...
....................................................……………………………………………………………………………………………...
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organizacijos, kurioje atlikote praktiką,
įvertinimAS
Atsakymus į klausimus vertinti balais nuo 1 iki 10 arba pažymėti atitinkamą rutuliuką..
Anketos rezultatai bus naudojami tobulinant gamybinės praktikos organizavimą.
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Kriterijai
Darbdavio (arba organizacijos praktikos vadovo) jums rodytas dėmesys praktikos metu
Atsakymų į iškilusius klausimus, susijusius su atliekamu darbu praktikos metu, gavimas
Praktikos metu atliekamo darbo ir jūsų pasirinktos specialybės atitikimas
Kiek buvo laikomasi darbo saugos reikalavimų?
Ar teko susidurti su priešiškumo apraiškom?
Taip
Ne
Ar buvo sunkumų įsidarbinant?
Taip
Ne
Ar praktikos metu jums buvo mokamas darbo užmokestis?
Taip
Ne
Atliekamas darbas buvo:
kvalifikuotas
tik pagalbinis
Ar buvote verčiamas per sunkiai dirbti arba dirbti viršvalandinį darbą?
Praktikos metu teko dirbti įmonėje, kurioje dirba:
iki 10 darbuotojų
11–50 darbuotojų
51–100 darbuotojų
daugiau kaip 100 darbuotojų
Praktiką atlikote įmonėje:
privataus kapitalo
valstybinėje
kitoje įmonėje ar įstaigoje
Praktikos naudingumas įgytų praktinių žinių ir įgūdžių atžvilgiu

Vertinimas

ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

Jūsų bendros pastabos apie praktikos procesą ir pasiūlymai: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Data 200......- ...... -...... .
Naudota literatūra: Bartulis V. Praktikų organizavimo ir atlikimo metodika Transporto inžinerijos fakulteto studentams.
VGTU, Vilnius, 2005.
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